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An analysis from politicians point of view in Vasteras county  
 
Abstract  
The purpose of this paper is to see how politicians use Internet communication in their daily work and how 
they use it to interact with citizens of Vasteras city.  
To reach my conclusions I used both theoretical methods such as literature studies and qualitative interviews 
with the towns 11 trustees.  
Accoarding to this study the politicians saw not only a lot of potentials and advantages in Internet 
communication but also many difficulties and obstacles. In this case the cons far exceeded the pros. One of 
the main reason is the bad experiences which caused by rasist attacks/threats made to politicians and also the 
difficulties in handling of sensitiv documents which was seen as a stress factor.  
Vasteras home page is more seen as a very inert two way communication channel, due to the lack of 
discussion/debate forum. Other forms of communication via other media is prefered.  
Obviously IT is a fast and complementary media  but face to face communication is prioritized rather than 
computer communication. E- democracy, E- meeting, E- discussion can not replace face to face 
communication.  
There is a strong belief among the municipal executive committee in the representative democracy as the 
best functional political system. The political climate characterizes as a sort of conservatism or pessimism 
when it concerns IT and democracy. Despite all of this, there are many optimistic attitudes about IT in a 
future perspective.  
Marketing and education are essential elements that benefit to more dialog and interactivity which can 
influence the quality of democracy. The Internet is perceived by many of respondants as an excellent 
horizontal communication than vertical. 
 
Nyckelord: 
Samhällskommunikation, Politisk kommunikation, demokrati, IKT, E- demokrati, Västerås 
Keywords: 
Social communication, political communication, democracy, IT, E- democracy, Vasteras 
 
 



Sammanfattning  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur politikerna använder sig av informations- och 

kommunikations teknik (IKT) som ett kommunikationsmedel i sitt dagliga arbete, 

samt eventuella möjligheter och hinder för att komma i kontakt med medborgarna i 

Västerås stad.  
 

Såväl litteraturstudie och kvalitativ intervjumetod har använts, och elva intervjuer 

har genomförts med förtroendevalda i kommunstyrelsen i Västerås.  
 

Politikerna i Västerås kommun anser att Internet har många fördelar och stor 

potential men många svårigheter och hinder som överväger i detta fall. Det beror 

dels på de dåliga upplevelser och erfarenheter som orsakats av rättshaverister, vilket 

gjort att många politiker känner sig rädda, dels på grund av olägenheter som finns i 

hantering av information. Detta upplevs som en stressfaktor. 
 

Kommunens hemsida uppfattas mest som en informationskanal. Det finns inget 

diskussions-/debattforum, vilket gör att IKT anses som en väldigt trög kanal för 

kommunikation. Andra former av kommunikation via andra medier prefereras. IKT 

är ett snabbt medium som kompletterar andra medier, men ansikte mot ansikte 

kommunikation prioriteras över datakommunikation. E-demokrati, e-mötesplats, e-

diskussion kan inte ersätta ansikte mot ansikte kommunikation som står högst på 

dagordningen.  
 

Det finns en stark tro bland ledamöterna i kommunstyrelsen på det fungerande 

politiska systemet dvs. den representativa demokratin. Det politiska klimatet präglas 

av en sorts konservatism eller pessimism när det gäller IKT ur ett demokratiskt 

perspektiv. Trots allt detta är det många som har optimistiska inställningar om IKT 

ur ett framtidsperspektiv. Marknadsföring och utbildning är väsentliga element som 

gynnar möjligheten till mer dialog och interaktivitet vilket kan påverka demokratins 

kvalitet. I dagsläget upplevs IKT av många respondenter som ett suveränt 

horisontellt kommunikationsmedel än ett vertikalt.  
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Inledning 
 
Intresset för teknisk utveckling uppstod i och med mina kunskaper inom 

datateknik, kommunikation samt inom det statsvetenskapliga områden. Därför 

ville jag undersöka ett ämne som skulle kunna handla om IKT: s roll i vårt 

samhälle ur ett politiskt perspektiv. Teknisk utveckling har alltid varit en av de 

viktigaste orsakerna till samhällsförändring. Teknikens utveckling har fört med 

sig nya möjligheter och nya vägar för att underlätta kommunikationen bland 

människor både nationellt och internationellt. Dagens samhälle betecknas idag 

som ett informationssamhälle med dagliga förnyelser på vårt kommunikationssätt 

samt stora framsteg inom mänskliga relationer.   
 

De senaste årens framsteg inom informationstekniken har skapat många nya 

möjligheter. Internet som ett verktyg har nyckelrollen i det här sammanhanget. 

Med hjälp av den nya tekniken har man fått möjlighet att övervinna traditionella 

kommunikationsbarriärer, det vill säga tid och rum, både horisontellt (mellan 

medborgarna) och vertikalt (mellan myndigheterna och medborgarna)(McQuail 

2000; Nord 2002). De senaste decennierna har Internet använts som ett viktigt 

överföringsmedel bland medborgare och myndigheter när det gäller 

samhällsinformation och samhällskommunikation. På detta sätt trodde många 

forskare att medborgarna skulle kunna involvera sig mera i politiken samt få 

kontakt lättare med sina förtroendevalda (McQuail 2000; Grönlund 2001; Åström 

1999). I och med detta har E-demokrati blivit ett nytt forskningsfält.  
 

Den snabba utvecklingen inom IKT-världen har bidragit till att medborgarnas 

medverkan har blivit större i det demokratiska samhället (McQuail 2000; Grönlund 

2001, Åström 1999; Åström 2004; Olsson 1999). Med hjälp av informationstekniken 

har medborgarna fått möjlighet att hitta aktuell samhällsinformation. Den ökade 

möjligheten har fört med sig en ömsesidig dialog, bättre informationssökning 

samt opinionsbildning. Dessa faktorer kan i sin tur leda till en effektivare 

samhällskommunikation, vilket har stor betydelse i hela det politiska systemet. 
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1.1 Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur den nya tekniken/möjligheten 

tillämpas i verkligheten för att kunna kanalisera folkets vilja under den 

beslutsfattande processen. Eventuella hindrande eller befrämjande faktorer kan 

förhoppningsvis utkristalliseras.  
 

När det gäller politisk kommunikation kan ämnet naturligtvis studeras både 

internt/horisontellt (inom partierna/mellan politikerna) och externt/vertikalt 

(mellan politikerna och medborgarna). I denna uppsats kommer tonvikten att 

läggas på extern kommunikation via nätet. 
 

Jag skulle vilja lyfta fram och belysa de uppfattningar eller erfarenheter bland 

politikerna i Västerås kommun när det gäller kommunikation med medborgarna 

ur ett politiskt perspektiv. Jag vill studera hur de kommunicerar med varandra via 

Västerås stads hemsida (www.vasteras.se). I hur stor utsträckning tillämpas denna 

hemsida för att kunna föra dialog och diskussioner mellan väljare och valda? Hur 

kan de påverka och bli påverkade? Hur lätt/svårt kan de nå varandra via denna 

kanal? Eventuella för- och nackdelar kan också utmärkas utifrån politikernas 

erfarenheter och utsagor i användandet av IKT i politiskt kommunikativt syfte. 

Mina frågor är enligt följande: 
 

1. Hur uppfattar politikerna kommunikationen med medborgarna via 

Västerås kommuns hemsida?  
 

2. Hur ser omfattningen ut vad avser kommunikation mellan de folkvalda 

och medborgarna i Västerås kommun via kommunens hemsida?  
 

3. Ser politikerna Internet som en politisk kommunikationskanal? 
 

4. Politikernas uppfattning om huruvida kommunikation via nätet kan 

stimulera ett medborgerligt engagemang och inflytande? 
 

5. Vilka möjligheter eller hinder ser politikerna med Internet som 

kommunikationskanal?  

2 
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1.2 Avgränsning  
 
För att skilja mellan den horisontella och den vertikala kommunikationen är jag 

tvungen att definiera begreppet ”medborgare” på ett speciellt sätt. Med ordet 

medborgare menar jag ”de som inte är professionella politiker eller 

partikamrater” och bor i Västerås kommun. De professionella politikerna brukar i 

stort sett kommunicera via partiets hemsida istället, som kan kategoriseras under 

horisontell kommunikation. Ytterligare en avgränsning ligger i det faktum att jag 

undersöker en webbplats, nämligen Västerås kommuns hemsida, som en 

kommunikationskanal mellan folkvalda och medborgare. 

 

1.3 Disposition  
 
Uppsatsens struktur är enligt följande: 
 

Uppsatsen börjar med en kort inledning som redogör betydelsen av teknisk 

utveckling i dagens samhälle. Därefter följer syfte och frågeställning, 

avgränsning samt disposition. 
 

Kapitel två inleds med en kortfattad genomgång av tidigare forskning, och efter 

detta behandlas olika termer för att få ett bra underlag. Här ges en kort 

beskrivning på de olika begrepp, bland annat samhällskommunikation, politisk 

kommunikation, IKT och demokrati.  
 

Kapitel tre är en metodbeskrivning som redovisar och definierar den kvalitativa 

forskningsmetoden. I detta kapitel ingår också procedurer, val av metod, 

urvalsmetod, utförande av intervjuerna samt de arbetssätt som tillämpas i 

uppsatsen det vill säga litteraturstudie och kvalitativa intervjuer. Etiska aspekter i 

denna studie tas också hänsyn till i slutet av detta kapitel. 
 

I kapitel fyra redovisas resultat av den empiriska undersökningen. Vid 

bearbetning av dessa insamlade data läggs tonvikten på politikernas uttalande och 
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utsagor i syfte att klargöra eventuella starka eller svaga punkter beträffande IKT 

och politisk kommunikation i Västerås stad.  
 

I kapitel fem diskuteras föregående kapitel (resultat). I detta avsnitt görs en 

jämförelse mellan de teorier som baseras på litteraturstudien och de data som 

insamlades genom den empiriska undersökningen. Här ges också en kort 

beskrivning på teoretiska och praktiska implikationer som denna studie har 

bidragit till, samt motiveras valet av metoden. 
  

Därefter kommer en referenslista samt en bilaga med intervjufrågor. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Med teknikens utveckling och framsteg har begreppet kommunikation blivit allt 

mer betydelsefullt. Jag ska då börja med att definiera detta, samt presentera olika 

teorier och deras egenskaper. 
 

Jag kommer även att behandla olika termer inom kommunikation bland annat 

samhällsinformation, samhällsdialog, samhällskommunikation, politisk 

kommunikation och de verktyg som tillämpas för att gynna 

kommunikationsprocessen i samhället. Andra termer som demokrati och E-

demokrati kommer i det här sammanhanget också att beskrivas. 
 

Många studier har gjorts om begreppet E-demokrati, och det finns hundratals 

böcker, artiklar och uppsatser i form av fallstudier som behandlat IKT och 

demokrati.  
 

För att bara nämna några av dem kan jag peka på Lars Nord (2002) ”IT och 

demokrati” där han diskuterar relationen mellan IT och politik samt 

informationsteknikens roll ur olika perspektiv, det vill säga politiker, massmedier 

och medborgare. Med hjälp av statistik och tabeller redovisar han IT-användning 

bland politiker och medborgare i både nationellt och internationellt perspektiv.  
 

I ”Elektronisk demokrati” (1999) diskuterar Olsson olika egenskaper av tekniken 

som har betydelse i svensk politik. Av viktiga demokratiförsök på nätet nämner 

han Kalix kommun, som i november 2000 som första kommun i Sverige lät 

kommuninvånarna delta i ett rådslag ”on line” om kommunens planerade 

ombyggnad av centrum. Detta var ett unikt experiment som observerades av 

många forskare. IT-entusiaster ansåg att detta var ett bevis på fungerande e- 

demokrati, medan kritiker konstaterade att de försök som hittills gjorts var 

motstridiga och att man inte kunde dra några generella slutsatser.  
 

Grönlund (2001) diskuterar i sin bok ”IT, demokrati och medborgarnas 

deltagande” utvecklingsprocessen av informationsteknik ur ett historiskt 
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perspektiv och beskriver olika utvecklingsfaser. Dessa vågor har kommit 

ursprungligen från andra länder och världsorganisationer som har haft stora 

konsekvenser på enskilda länder.  
 

I ”offentlighetens nya rum- Teknik och politik i dagens Sverige 1969- 1999” 

(2002) studerar Ilshammar statens IT-politik, lagstiftningens utveckling gällande 

informationsteknik och dess konsekvenser under perioden. Han drar sina 

slutsatser genom att jämföra den traditionella offentliga sfären (radio, TV) med 

den nya offentliga sfären. Ur ett komparativt perspektiv mellan dessa sfärer 

beskriver han statens roll som en garant för den tekniska infrastrukturen i den 

traditionella modellen. Staten tog ansvaret för att garantera både medborgerliga 

rättigheter genom lagar och bestämmelser och grundläggande uppbyggnad såsom 

telenät och television. Däremot kännetecknas politiken av avreglering, 

privatisering, konkurrens och internationell integrering när det gäller den nya 

sfären. Staten har överlämnat ansvaret för informationsteknologins infrastruktur 

till privata aktörer som avgörs på marknaden. Vidare menar författaren att 

tillgången till ett offentligt rum inte längre kan betraktas som en grundläggande 

rättighet som gäller alla medborgare, och staten spelar sin roll genom att bara 

vidmakthålla en effektiv konkurrens mellan marknadsaktörerna.  
 

Åström (2004) behandlar i sin doktorsavhandling ”Mot en digital demokrati: 

Teknik, politik och institutionell förändring” utvecklingen av IT och dess 

inverkan på politiken. Här läggs tonvikten på organisatoriska och institutionella 

förändringar som en variabel av teknisk utveckling. Han ser 

utvecklingsriktningen mot en sorts direkt demokrati som kommer att möjliggöras 

genom tillämpning av den nya tekniken. 
 

Hague och Loader (1999) diskuterar demokratiseringsprocessen samt utanförskap 

i virtuell offentlig sfär, e-government och elektroniskt stöd för medborgerligt 

deltagande. De har samlat in bevis från USA, Europa och Kanada för att skilja 

retoriken från verkligheten när det gäller informationsteknikens eventuella 

inverkan på demokratiska institutioner och det politiska systemet. Författarna 
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undersöker också ämnesområden som politiska diskussioner online och politiska 

partier.  
 

Hacker (2000) diskuterar i sin bok “Digital democracy: issues of theory and 

practice” tillämpningen av informationsteknologin i politiska syften. Han menar 

att via digital demokrati kan man få insyn i frågor rörande teoretiska och 

praktiska aspekter gällande utvecklingen av dator-medierad kommunikation i 

politiken. Tonvikten läggs på begreppet virtuell demokrati samt hur Internet och 

den dator-medierade politiska kommunikationen påverkar demokratin och det 

politiska systemet. 
 

I ”Democracy in the digital age: challenges to political life in cyberspace” (2000) 

resonerar Wilhelm att man inte ska överdriva betydelsen av den digitala kanalen. 

Han konstaterar att det är för tidigt att påstå att IT kan överbrygga gapet mellan 

folkvalda och medborgare i en representativ demokrati. Omröstning via nätet kan 

missgynna medborgare som inte har tillgång till Internet. Det finns fortfarande 

många fattiga och lågutbildade människor som inte har tillgång till datorer. 

Författaren diskuterar även de svårigheter eller förhindrande faktorer att uppnå 

möjligheten att föra en fri debatt i en modern liberal demokrati på grund av 

ogrundade påståenden, radikala och löjliga åsikter, ensidiga och partiska 

rapporteringar som kan finnas på Internet.  
 

I ”Digital devide?: civic engagemnet, information poverty, and the Internet 

worldwide” (2001) diskuterar Pippa Norris den omfattande oron för den ökande 

klyftan mellan de rika och fattiga när det gäller Internet. Genom att studera 

tillgång samt användning av Internet bland 179 länder pekar författaren på en 

uppenbar global ojämlikhet mellan i- och u- länder. En sådan skillnad finns även 

mellan olika sociala grupper i varje land. Norris menar att en demokratisk klyfta 

kommer att framträda mellan de som använder IT i syfte att mobilisera eller delta 

i det offentliga livet och de som inte gör det.  
 

Reed konstaterar i sin artikel “Digital democracy” (2002) att Internet har bidragit 

väldigt lite då det gäller att förändra amerikanernas röstvanor. Trots att 20 
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procent av medborgarna sökte information eller följde valnyheter via nätet år 

2000 fanns det inga bevis för att folk hade blivit mer intresserade av att delta i 

valet. Största delen (54 procent) av medborgerligt deltagande bland 

Internetanvändare år 2000 var i form av e-postskämt om kandidaterna eller 

valkampanjen. Han menar att Internet inte ensamt kan bidra till stora 

förändringar, men samtidigt har det visats sig vara ett kraftfullt medel för att 

utbilda den redan politiskt intresserade. Vidare pekar författaren på ett annat 

problem, nämligen att de som är mindre informerade eller mindre engagerade är 

minst benägna att besöka en websida med politiskt innehåll. Han tror att Internet 

kommer att förbli outnyttjat för många tills teknologin förbättras och fler får 

tillgång till datorer. Enligt Reed (2002) var det bara 21 procent av alla hushåll 

med Internetuppkoppling som hade höghastighetsvarianten. Men idag är 

förmodligen siffran annorlunda. 

 

2.1 Samhällskommunikation 
 
Genom kommunikation kan man dela sina upplevelser, känslor, tankar, 

önskningar, åsikter osv. med andra människor. På så sätt finns möjligheten att 

människor kan anpassa sig till sin omgivning, ändra på sig själva eller på 

omgivningen (Nowak, 1983). 
 

Harold Lasswells1 klassiska formel var ett försök att beskriva 

kommunikationsprocessen. Denna process är ett sätt att beskriva 

kommunikationen som besvarar följande frågor:  
 

”Vem (kommunikator), säger vad (meddelande), genom vilken kanal (medium) till vem 

(mottagare), med vilken effekt.” (Windahl, 1978, sid.16) 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Amerikansk statsvetare som formulerade denna modell i en artikel ”The structure and function 

of communication in society” i 1948. Den enkla modellen har använts för att pedagogiskt 

strukturera diskussioner och analyser av kommunikation. 
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Själva kommunikationen kan delas i fyra kategorier: 
 

• ”Interpersonell kommunikation är kommunikation inom och till jaget. När vi tänker 

kommunicerar vi inom oss själva. 

• Interpersonell kommunikation är kommunikation mellan människor. 

• Gruppkommunikation är kommunikation inom och mellan grupper av människor. 

• Masskommunikation är kommunikation som tas emot eller utövas av ett stort antal 

människor.” (Dimbleby, 1995, sid. 14) 
 

Ett specialfall av kommunikation är masskommunikation som möjliggörs av 

modern teknologi. Med hjälp av masskommunikation kan man nå en stor och 

heterogen massa av individer och grupper samtidigt. Denna sort av 

kommunikation har olika egenskaper, bland annat är det en indirekt 

kommunikation, eftersom det krävs tekniska hjälpmedel för att möjliggöra 

kommunikationen mellan sändare och mottagare, som befinner sig på olika 

platser. Masskommunikation är i början enkelriktad. Med andra ord kan sändaren 

aldrig få omedelbar feedback från mottagarna. Den är också opersonlig, det vill 

säga meddelandet skickas till många människor samtidigt och sändaren kan inte 

anpassa budskapet till någon viss person (Windahl, 1978). 
 

Myndigheter, medier och medborgare är tre viktiga aktörer i det moderna 

samhället som har olika möjligheter, roller och behov. En grundläggande 

uppfattning är dock att kontakten mellan dem måste fungera bra för att samhällets 

demokratiska förutsättningar ska utvecklas (Abrahamsson, 1993). 
 

Det är också av stor vikt att medborgarna som en av de tre faktorerna känner till 

sina rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Tillgång till bredare 

samhällsinformation för medborgarna är en nödvändig förutsättning för att få en 

aktiv samhällsdialog. Enligt Abrahamsson (1993) kan samhällsinformationen 

definieras som ett ”urval av upplysningar om aktuella förhållanden och 

företeelser i samhället som förmedlas till allmänheten, till vissa grupper inom 

allmänheten eller till myndigheter” (sid. 121). Detta kan även betraktas som en 

metod för att öka medborgarnas deltagande och engagemang i politiska frågor.  
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Beträffande samhällsinformation gör Abrahamsson (1993) en distinktion mellan 

allmän samhällsinformation och särskild samhällsinformation som kan liknas 

med en tratt där medborgarna får en mer konkret och avgränsad information om 

sina rättigheter och skyldigheter vid rätt tidpunkt, eller med en megafon vilket 

man får en hel annan funktion på samhällsinformation, så att den blir en megafon 

i statens tjänst, för olika maktägares åsikter, uppfattningar och ideologier.  
 

När det gäller att sprida information mellan myndigheterna och allmänheten 

skiljer Abrahamsson på tre slags informationsstrategier:  
 

• Offentlighetsprincipen som är en informationsstrategi, vilken kräver att 

allmänheten eller medborgarna själva får ta initiativet och själva låta sig 

informeras.  

• Informationsprincipen: Myndigheten går ut och informerar allmänheten. 

Samtidigt gäller samma möjligheter som offentlighetsprincipen, dvs. 

medborgaren kan söka upp myndigheten eller informationskälla.  

• I den tredje strategin kommunikationsprincipen, möjliggörs en 

tvåvägskommunikationskanal där båda parterna kan utbyta åsikter och 

synpunkter på jämställda villkor och kommunicera på ett interaktivt sätt.  
 

Den sistnämnda strategin, som kännetecknas av en sorts dubbelriktad 

kommunikation, kan inte enbart beskrivas som kontakten mellan myndigheter 

och medborgare utan det handlar om medborgarnas försök att påverka samhället 

genom att ta kontakt med makthavarna eller delta i politiska partier, 

intresseorganisationer osv. Med samhällskommunikation menas att tonvikten 

läggs på horisontell kommunikation och inte enbart vertikal, det vill säga 

kommunikationsnätverk mellan medborgarna själva, där de kan diskutera olika 

samhällsfrågor, bilda opinion och påverka politiken (Abrahamsson, 1993). 
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2.2 Politisk kommunikation 
 

“What is political communication? It is the construction, sending, receiving, and processing 

of messages that are likely to have a significant impact on politics.”(Bengtsson,2001,sid.9) 

 

Ämnet politisk kommunikation handlar om relationen mellan 

kommunikationsprocessen och den politiska processen, med andra ord hur politik 

kommuniceras i ett demokratiskt samhälle. Politisk kommunikation innehåller 

någon form av information eller budskap som är kopplad till politik.  
 

”Kommunikationen kan bli politisk när både budskapets källa, innehåll och syfte har en 

politisk karaktär. Syftet är att förmedla ett visst politisk budskap eller att försöka påverka 

mottagarens bild av hur den politiska verkligheten ser ut.” (Bengtsson, 2001, sid. 52)  
 

Nord (2002) hävdar att det finns tre komponenter eller grupper när det handlar om 

politisk kommunikation: 
 

1. ”Politiska makthavare och politiska institutioner där makthavarnas viktigaste roll är som 

avsändare av politiska budskapet t.ex. politiska partier, fackföreningar, företag och 

intresseorganisationer.  

2. Medierna som fungerar som förmedlare och uttolkare av information t.ex. teve, 

tidningar, tidskrifter, radio och Internet.  

3. Medborgarna som mottagare av denna information.” (sid.15) 
 

Enligt Strömbäck (2004) har samtliga tre grupper makt. Politiker har makten över 

det politiska beslutsfattandet. Journalister och medier är också kraftfulla när det 

gäller val av dagordning det vill säga medierna har stor makt över hur 

verkligheten ska beskrivas och tolkas. Medborgarnas makt och inflytande kan 

förverkligas genom att sätta ett hårt tryck på både politiska aktörer och 

medieaktörer. Genom att exempelvis protestera mot politiska beslut, rösta bort 

politiska makthavare eller protestera mot medierna så kan medborgarna tvinga de 

andra aktörerna att lyssna och anpassa sig till medborgarnas önskemål och behov.  
 

Man ska vara uppmärksam på att det finns ett beroende mellan dessa aktörer som 

kan påverka den politiska processen. Politiker är beroende av medier för att nå 
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medborgarna samt sända ut sina budskap. Massmedierna är beroende dels av 

politiker för att skaffa fram nyheter och samhällsinformation, dels av 

medborgarna, som ska attraheras av dessa nyheter. Till sist är medborgarna starkt 

beroende av de övriga aktörerna (Nord, 2002).  

 

 
 
Figur: 1.  Den politiska kommunikationens ekologi. (Strömbäck, 2004, sid. 136). 
 
Relationen mellan de tre aktörsgrupperna kan illustreras med hjälp av Strömbäcks 

(2004) modell (figur 1) som pekar på en dynamisk interaktion och samverkan 

vilken i sin tur påverkas av politiska, juridiska, ekonomiska och kulturella 

faktorer. Enligt denna modell är det politiska systemet och mediesystemet 

fristående men samtidigt tydligt överlappande. Den kommunikation som sker 

mellan politiker, medier och medborgare samt inom respektive grupp har 

betydelse för åsiktsbildning, politikens processer och utfall samt den politiska 

maktens fördelning och demokratins kvalitet. 

12 



 

Begreppet politisk kommunikation är ofta förknippat med begreppet demokrati i 

den statsvetenskapliga litteraturen. Medborgarnas deltagande i en interaktiv 

process har stor betydelse för demokratins kvalitet. För att politisk 

kommunikation med fri opinionsbildning ska förverkligas måste vissa 

grundläggande rättigheter vara uppfyllda. I en demokrati handlar det om yttrande- 

och tryckfrihet, möjligheter att organisera sig i kollektiva rörelser, att ha tillgång 

till information och så vidare. Det finns tre krav på en fungerande 

kommunikationsstruktur i en demokrati: 
 

1. ”att det finns en debatt mellan politiker och partier. 

2. att det finns ett utbyte mellan medborgare och politiker, mellan väljare och valda. 

3. att det finns möjligheter till samtal mellan medborgare och mellan grupper av 

medborgare.” (Bengtsson, 2001, sid.51) 

 

När det handlar om politik och kommunikation är det viktigt att peka på Jürgen 

Habermas teorier om den offentliga sfären. Den offentliga sfären kan alltså enligt 

Habermas beskrivas som den plats där politik och kommunikation äger rum. Den 

omfattar de sociala institutioner där medborgarna samlas för att diskutera och 

föra en kritisk diskussion i olika samhällsfrågor. Han uppdelar samhället i två 

olika delar eller sfärer, nämligen privat och offentlig sfär. Den privata sfären 

innehåller två mindre delar bland annat den ekonomiska – och familjelivet. Den 

offentliga sfären är en självständig sfär som står mellan affärsintressen och staten, 

där människor kan diskutera och bilda den allmänna opinionen. Ur ett historiskt 

perspektiv studerar Habermas hur de två sfärerna förhåller sig till varandra. 

Under 1700-1800- talet växte det fram en medelklass som bestod av akademiker, 

hantverkare, handelsmän, läkare och officerare. Genom att samlas i kaffehus och 

på krogar fick de föra en offentlig diskussion och bestämma en offentlig mening. 

De ville helt enkelt vara med i beslutsprocesser samt ha ett större inflytande över 

politiken. På så sätt kunde den nya medelklassen bilda den allmänna opinionen 

vilket i sin tur påverkade lagstiftning och maktutövning. Den ideala modellen 

innebar att ingen ägde den offentliga sfären och det fanns ingen statlig kontroll 
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över denna sfär. 1900-talets tekniska utveckling inom massmedier gav så upphov 

till stora förändringar i relationen mellan de två sfärerna, vilka beskrevs av 

Habermas som den borgerliga offentlighetens sönderfall, vilket gjorde att gränsen 

mellan offentligt och privat blev oklar. Man försökte nå en större massa då 

användning av massmedier var oundvikligt. På så sätt ersattes ansikte mot ansikte 

kommunikation av massmedier, vilket ledde till mer isolering och passivisering 

av individer och medborgare. Dessutom förlorade massmedierna sin 

självständighet på grund av statliga investeringar och inblandning (Bengtsson, 

2001). 

 

2.3 Demokrati och IKT 
 
Begreppet demokrati tillhör de mest fundamentala koncepten inom 

samhällsvetenskap. Detta beror på att varje individ påverkas på något sätt av hur 

demokrati utformas.  
 

Ordet demokrati betyder folkstyrelse som kan ha olika former i den moderna 

tiden t.ex. parlamentarism, presidentialism eller semipresidentialism. När det 

gäller definitionen av begreppet demokrati brukar man utgå ifrån den 

liberaldemokratiska idétraditionen. Enligt Held (1996) indelas demokrati i två 

huvudinriktningar, elitdemokrati och deltagardemokrati som karaktäriseras av 

bland annat fri opinionsbildning, fria val, allmän och lika rösträtt. I 

elitdemokratin ska folket välja mellan olika partier eller kandidater som 

konkurrerar med varandra och sedan överlåta beslutsfattandet på dessa 

representanter. Man brukar därför tala om elitdemokrati eller 

konkurrensdemokrati (Held, 1996). 
 

I deltagardemokratin är det det medborgerliga deltagandet i den politiska 

processen som står i fokus. Genom deltagande, diskussion och debatt ska man 

uppnå det bästa möjliga beslutsunderlaget vilket i sin tur kan öka medborgarnas 

kunskap och intresse i samhällsfrågor och politik. Politikerna får också vetskap 
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om medborgarnas problem och behov i den kommunikativa processen (Held, 

1996). 
 

Åström (2004) menar också att demokratibegreppet uppdelas i två huvuddelar; 

elitdemokrati och deltagardemokrati. I en elitdemokrati styrs samhället av en elit 

och befolkningen deltar endast vid allmänna val. Deltagardemokrati utmärks av 

en bra kommunikation och diskussion mellan politiker och medborgare. Dessa 

huvuddelar kan i sin tur delas upp i ytterligare delar: tunn, snabb och stark 

demokrati. 
 

I den tunna demokratin är medborgarna inte så intresserade av politiska frågor. 

De försöker istället påverka politiken genom att delta vid allmänna val, men 

annars är deltagandet i den politiska världen lågt. Den snabba demokratin (direkt 

demokrati) har i motsats till den tunna demokratin mer kollektivistisk 

uppfattning. Medborgarna får ännu mera inflytande över politiken och genom 

opinionsundersökningar och folkomröstningar avgör medborgarna riktningen på 

politiken. Den starka demokratin lägger tonvikten på interaktivitet, diskussioner, 

debatter och förhandlingar. Demokratisk legitimitet kan härledas ur det politiska 

samtalet. Den starka demokratin ställer höga krav på samhällskommunikation när 

det gäller relationen mellan offentliga samtal och politiskt beslutsfattande. 

Samtalen mellan medborgare och förtroendevalda kan betraktas som en 

bidragande orsak till ökat förtroende mellan medborgare och politiker. För att 

kunna ge medborgarna denna möjlighet krävs att det underlättas för medborgare 

att få tillgång till offentliga handlingar och samhällsinformation. Användning av 

modern informationsteknik är ett sätt att underlätta för medborgarna att få 

tillgång till denna information (Åström, 2004). 
 

Ur ett kommunikativt perspektiv när det gäller relationen mellan demokrati och 

fri opinionsbildning har de tre olika demokratiteorierna gemensamma intressen. 

Deltagardemokratin lägger stor vikt på samhällskommunikation som baseras på 

det direkta medborgerliga deltagandet och inflytandet i den politiska 

beslutsprocessen. Konkurrensdemokratin markerar särskilt behovet av 
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kommunikation mellan folk och politiker så att beslut kan legitimeras. Här 

betonas eliternas förmåga att kommunicera med folk. Diskussionsdemokratin 

ställer de högsta kraven på samhällskommunikation genom ett ständigt 

fungerande offentligt samtal mellan väljare och valda. Deltagardemokratin 

förverkligas genom folkomröstning, konkurrensdemokratin genom val av 

politiska representanter och diskussionsdemokrati genom dialog och debatt (Nord, 

2002). 
 

Medierna utgör också en viktig del av dagens samhälle. Vi är beroende av medier 

i det dagliga livet. Samhället skulle förlamas utan medier som t.ex. telefon och 

olika typer av datasystem. Informationsteknik (IT) handlar om den teknologin 

som kan ta emot, lagra och sända information som t ex databaser, dataterminaler, 

elektronisk post och Internet  
 

McQuail (2000) beskriver potentialen och egenskaperna hos IT, det vill säga 

datorbaserade teknologier, med interaktiv potential. Han menar att IT kan 

användas för både privata och offentliga syften. Med hjälp av en sådan möjlighet 

har man lyckats att övervinna traditionella hinder exempelvis kostnader, avstånd 

och kapacitet. Den nya teknologin karakteriseras av en högre grad av flexibilitet, 

interaktivitet och funktionalitet.  
 

IT kan påverka alla relationer i den politiska kommunikationsprocessen. 

Möjligheten att kontrollera nyhetsförmedlingen minskas när Internet kommer in i 

bilden.  
 

”Som en informations- och debattkanal kan Internet skapa ett tryck mot de traditionella 

medierna, eftersom de politiska makthavarna här kan presentera sina egna versioner av 

politiska frågor. På så sätt har medborgarna möjlighet att ta del av en annan rapportering än 

den som förekommer i de andra medierna vilket bidrar till att de får mer förståelse i olika 

samhällsfrågor.”(Nord, 2002, Sid. 19)  
 

IT kan förbättra även den politiska dialogen mellan väljare och valda genom 

informationsutbyte samt diskussioner (Nord, 2002). 
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Enligt McQuail (2000) kommer gränserna mellan interpersonell kommunikation 

och masskommunikation samt mellan offentlig och privat kommunikation att 

avlägsnas. Detta kan även påverka den politiska sfären när det gäller möjligheten 

till snabb och tillgänglig information genom att etablera en ömsesidig dialog 

mellan medborgare och makthavare. Med hjälp av den nya tekniken har man 

alltså fått ökade möjligheter att kommunicera med varandra, söka information 

och påverka opinionen. Genom datorer och tillgång till Internet kan man överföra 

budskap oberoende av tid och rum.  

 
“The new media provide the means for highly differentiated provision of political 

information and ideas, almost unlimited access in theory for all voices, and much feedback 

and negotiation between  leaders and follower. ” (McQuail, 2000, sid.135) 

 

Dagens medborgare har möjlighet att snabbt hitta relevant samhällsinformation 

på nätet. Genom att tillämpa olika digitala verktyg, exempelvis e-post och 

diskussionsforum, kan man delta aktivt i politiska debatter och 

samhällsutveckling. Nu finns möjligheten att direkt kontakta politiker och 

makthavare för att framföra idéer och åsikter. På detta sätt kan medborgarna få ett 

stort inflytande över politiken. 
 

Nord (2002) konstaterar att ”IT har vidgat de teknologiska förutsättningarna för 

det demokratiska samtalet” (sid. 55). En sådan förbättring kan utmärkas av tre 

faktorer: storhet, snabbhet och interaktivitet. Med storhet menas att den 

potentiella tillgången på relevant information för medborgarna är större än 

någonsin tidigare. Nätet har skapat möjligheten att söka fakta i olika ämnen. 

Medborgarna har nu större möjlighet att söka efter den information de önskar. 

Brist på information är inte aktuellt längre. Med snabbhet menar man att 

informationsförmedlingen kan ske utan fördröjning. Nätet erbjuder omedelbart 

information, kommentarer och direkt dialog mellan grupper, och när det gäller 

interaktiviteten, kan inga andra medier komma i närheten av Internet. Alla de tre 

faktorerna anses vara de avgörande fördelarna som ”ger IT en demokratisk 
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potential och ökar förutsättningarna för en fungerande och effektiv politisk 

kommunikation”. (Nord, 2002, sid. 56) 
 

Begreppet elektronisk demokrati (E-demokrati) förekommer väldigt ofta i 

massmedia. Genom den nya tekniken skapas förutsättningarna att fördjupa och 

utveckla demokratin. 
 

Det finns ingen tydlig definition av begreppet elektronisk demokrati. Det är en 

generell benämning på de olika sätt man applicerar den nya tekniken i den 

politiska processen. Den elektroniska demokratin i en demokratisk process 

handlar om en rad sätt att bearbeta information inom det politiska systemet. 

Deltagarna i denna process skaffar sig kunskaper och åsikter via medier, 

opinionsbildare mm. Sådana åsikter i sin tur utväxlas mellan deltagarna, vilket 

utformar deras önskemål och kan uttryckas i form av en röstningsprocedur 

(Olsson, 1999). 
 

Grönlund (2001) definierar e-demokrati som” IT-användning i demokratiska 

processer. Med demokratiska processer menas direkta kontakter mellan politiker 

och medborgare.” (sid. 43)  
 

Ur ett historiskt perspektiv anser Grönlund tre faser eller strömningar vara 

bakgrunden till e- demokrati. Första fasen börjades parallellt med utvecklingen av 

electronic government. Tanken var att omstrukturera offentliga sektorer med 

hjälp av IT i syfte att komma närmare medborgarna. Andra fasen var e- 

handelsvågen som bidrog till utveckling av teknik för att anknyta 

verksamhetssystem med webben, opinionsundersökningar osv. Den tredje fasen 

är det som brukar kallas för sociala nätverk som kommunicerar med hjälp av 

Internet vilket i sin tur skulle kunna påverka det politiska systemet.  
 

Enligt Åström (1999) flyttar det demokratiska samhället allt mer ut sin 

verksamhet på Internet och bildar vad vi idag kallar e-demokrati. Istället för att 

samlas på torget möts människor nu på en elektronisk samlingsplats, där tid och 

rum inte längre spelar någon större roll. Syftet med e-demokrati är att makten 
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förflyttas från parlamentet till medborgarna och därmed får de större och starkare 

politisk influens. Medborgarna kommer med andra ord mycket närmare den 

politiska och samhälleliga processen med hjälp av ny medieteknik. Vi har nu mer 

informerade medborgare, en ökad medborgerlig dialog, ett större politiskt 

deltagande och engagemang, en ökad dialog mellan styrande och styrda, tack 

vare införandet av IT i samhället och det politiska systemet. Detta gör att vi går 

mot en mer direkt demokrati och bättre beslutsfattandeprocess.  
 

Olsson (1999) tror också att den nya informationstekniken öppnar nya möjligheter 

till ökat medborgardeltagande. Han beskriver tre olika E-demokratiska alternativ 

enligt följande: 
 

1) Effektivare parlamentarism med hjälp av IT, där kommunikationen 

mellan politiker och medborgare blir enklare, snabbare, säkrare och mer 

individuellt anpassad. Medborgarna får helt enkelt större möjlighet att 

informera sig i politiska frågor samt tillämpa denna kanal för mer dialog 

och opinionsbildning. 

2) Det civila samhället vilket innebär att demokratisering börjar underifrån.  

Genom tillämpning av IT kan folk kommunicera och diskutera med 

varandra som i sin tur påverkar den politiska dagordningen.  

3)  Institutionella förändringar: vilket innebär att demokratisering börjar 

uppifrån, politiska institutioner och politiker tar initiativet för att 

genomföra demokratiska reformer.  
 

Olsson (1999) och Nord (2002) pekar också på två olika inställningar när det gäller 

relationen mellan IT och demokratiutveckling: maximal optimism samt maximal 

pessimism. Optimisterna tycker att med hjälp av tekniken har man fått nya 

möjligheter att skapa nya former för demokratisk dialog, både mellan 

medborgarna själva oberoende av geografiskt avstånd (horisontell dialog) och 

mellan medborgarna och myndigheterna (vertikal dialog). Dialogen kan 

underlättas med hjälp av elektroniska debattfora eller E-post så att medborgarna 

kan diskutera samhällsfrågor med politiker. Oavsett tid och rum kan man genom 
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datorer och Internet kommunicera med varandra. Målsättningen med elektronisk 

demokrati är ett ökat politiskt inflytande för medborgarna. När det gäller olika 

former av demokrati är IT ett effektivt verktyg vid informationsförsörjning som 

kan påverka den direkta och indirekta demokratin i riktning mot en mer interaktiv 

demokrati. Optimisterna argumenterar att med hjälp av den nya teknikens 

möjligheter kan medborgarna mobiliseras. Nätet har decentraliserat tillgången till 

information som gör att fler blir engagerade i politiska diskussioner och känner 

att de får inflytande. IT kommer att underlätta direktkontakt med politiker som i 

sin tur ökar den representativa demokratins legitimitet (Olsson 1999; Nord 2002). 
 

Pessimisterna däremot resonerar så att IT knappast kan vara till fördel. IT 

kommer att fördjupa sociala ojämlikheter i samhället och de skillnader som finns 

i politiskt deltagande mellan de olika grupperna. Säkerheten är inte heller 

tillfredställande. Risken finns att någon röstar flera gånger utan att det upptäcks. 

Den digitala demokratin uppmuntrar till passivt politiskt deltagande istället för 

rationell diskussion, vilket kan leda till dålig grundlagda beslut, som påverkar 

förtroende för demokratin negativt. De menar även att det finns starkare 

samhällsaktörer, bland annat staten, stora internationella organisationer som EU 

osv. som kan påverka och utforma IT-samhället efter eget intresse (Olsson 1999; 

Nord 2002). 
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3. Metod  
 
I detta avsnitt introduceras metoder som skulle kunna tillämpas för att undersöka 

de frågställningar som jag har valt. Metoden är ett verktyg och valet av 

metoderna avgörs av vilken frågeställning forskare har.  

 
”Metod är den hantverksmässiga sidan av den vetenskapliga verksamheten. Eller mer precist: 

läran om de instrument som kan användas för att samla in information.” (Halvorsen, 1992, 

sid.13) 

 

För att besvara mina undersökningsfrågor kommer jag att använda mig av 

kvalitativa metoder som huvudsakligen är deskriptiva i sitt angreppssätt.  

 

3.1 Kvalitativa metoder 
 
Befring (1994) beskriver att en kvalitativt inriktad studie strävar efter att få en 

helhetsförståelse av en specifik situation.  
 

Den kvalitativa metoden går ut på att få mångsidiga beskrivningar av kvalitativa 

synpunkter av den intervjuades livsvärld. Metodologi handlar om 

tillvägagångssättet för att undersöka verkligheten. För att kunna göra rätt val när 

det gäller vetenskaplig metod måste forskaren först ordentligt tänka igenom vad 

undersökningen innehåller och syftar till (Kvale, 1997). 
 

Forskare som skaffar sig ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta 

reda på hur människor upplever sin värld. Kvalitativa metoder är en teknik där 

forskaren försöker beskriva, tolka och översätta (Bell, 2000). 
 

I denna studie kan datainsamlingsfasen indelas i två delar, dels litteraturstudier av 

ämnesområdet, dels en empirisk undersökning. Jag kommer att redogöra för de 

valda metoderna samt beskriva deras för- och nackdelar. 
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3.1.1 Litteraturstudier 
 
Utgångspunkten har i denna uppsats, när det gäller datainsamling varit 

litteraturstudier. Genom att läsa relevant litteratur inom ämnet fick jag 

omfattande inblick i ämnet. När man vill skriva en uppsats innebär det att man 

läser vad andra forskare har skrivit om ämnet. I teoridelen brukar man beskriva 

den litteratur som granskats och får då en överblick om vad som tidigare skrivits 

inom det aktuella forskningsområdet. Denna kännedom om tidigare studier 

hjälper forskaren att identifiera eventuella kunskapsbrister, formulera rätt 

problem samt välja lämpliga forskningsmetoder. De vanligaste källorna i 

datainsamlingen är artiklar, böcker och publikationer på Internet osv. Man får 

idéer och tips om tillvägagångssättet genom att läsa så mycket som möjligt.  
 

Enligt Befring (1994), när det gäller litteratursökning, ska författaren börja med 

det som ligger närmast i tid och rum. Det räcker dock inte att samla in fakta och 

beskriva det som finns. Det krävs också organisering och klassificering av denna 

information i ett sammanhängande mönster för senare bearbetning och analys 

(Bell, 2000). 
 

Uppläggningen av arbetet planerades genom att läsa böcker och övrig litteratur 

för att skaffa sig den teoretiska grunden. Utifrån uppsatsens syfte granskades 

materialet som bestod av fackböcker och övrig litteratur. Första steget i 

litteratursökningen baseras på relevanta fackböcker inom det 

samhällsvetenskapliga och statsvetenskapliga området. För att kunna avgöra 

vilken litteratur som var mest intressant för studiens syfte, läste jag 

baksidestexten och resumén för att göra ett första urval av litteraturen. Även mina 

tidigare kunskaper har varit till stor hjälp när det gällde att välja bland dessa 

böcker och detta material. Sökning på vetenskapliga arbeten gjordes på databasen 

Academic Search Premier vid Linköpings universitet samt på Mälardalens 

högskolebibliotek på olika databaser. De sökmotorer som användes var: 

Artikelsök,  ELIN@Mälardalen, DOE Scientific and Technical Information, The 

Global Site, Politiken.se. Sökning efter fackböcker gjordes på Book – It och 
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Libris i Mälardalens högskolebibliotek samt stadsbiblioteket i Västerås. Även 

sökning efter relevant information på Internet gjordes inom det valda 

forskningsområdet. Genom att söka i ovannämnda databaser hittades tusentals 

artiklar som mer eller mindre hade med IT och politik att göra. För att göra en 

begränsning valdes artiklar med fulltext från år 2000 till 2005. De sökord som 

användes i sökning på litteratur och artiklar var, Internet, demokrati, e-demokrati, 

politisk deltagande, IT, politisk kommunikation, democracy, e-democracy, digital 

election, digital devide, digital gap, digital age, political participation, virtuel 

democracy, information technology, e-government, digital government, real-

Time politics.  
 

Tillvägagångssättet kan i denna fas betecknas som explorativ (Befring, 1994), 

eftersom målsättningen i början var att skaffa en så generell bild som möjligt av 

olika termer i samband med relationen mellan medborgarna och förtroendevalda i 

ett demokratiskt samhälle.  

 

 3.1.2 Kvalitativ intervju 
 
Metoden jag har valt till min undersökning är kvalitativa intervjuer. 

Huvudmaterialet för denna studie samlades in i form av kvalitativa intervjuer 

vilket brukar kännetecknas av att man ställer enkla frågor däremot får man 

väldigt innehållsrika och komplexa svar som ska analyseras i syfte att finna 

intressanta åsikter och mönster (Trost, 1997). Fördelen med denna metod är att den 

ger en skarpare bild av en viss situation. Den hjälper till att förstå människors 

idéer samt bidrar till att utveckla nya teorier. Men nackdelen är att det är 

tidskrävande samt svårt att analysera det insamlade materialet (Halvorsen, 1992). 
 

Utgångspunkten för val av metod ska vara undersökningens syfte och 

frågeställningar (Kvale, 1997). Enligt Trost (1997) bör man om frågeställningen 

handlar om hur ofta, hur många eller hur vanligt göra en kvantitativ studie. Om 

frågeställningen däremot gäller att förstå eller hitta mönster så är en kvalitativ 

studie lämplig.  
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Målet för min undersökning är att få vetskap om fenomenet IKT, eller snarare 

användandet av detta fenomen i politiskt syfte, ur politikernas perspektiv i 

Västerås kommun. Själva formuleringen av frågorna, det vill säga ”Hur uppfattas 

…”, eller ” Hur ser omfattningen ut …” avgör vilken eller vika metoder som är 

lämpliga att använda. Jag var inte intresserad att genomföra en positivistisk 

undersökning genom att prova hypoteser eller förutsäga vad som kommer att ske. 

Med tanke på uppsatsens syfte, ville jag beskriva politikernas upplevelser, 

erfarenheter och tolkningar om Internet ur ett politiskt 

kommunikationsperspektiv. Därför koncentrerade jag mig på de enskilda 

politikernas åsikter och utsagor kring IKT som en kommunikationskanal och 

försökte härleda mina slutsatser utifrån det. 
 

För att ge en viss struktur åt mina intervjuundersökningar har jag använt mig av 

Kvales (1997) intervjuundersökningens sju stadier. Dessa sju stadier fungerade 

som en inspirationskälla i utförande av mina intervjuer. Inledningsvis ska man 

börja med att tematisera och formulera undersökningens syfte samt beskriva 

ämnet för undersökningen innan intervjuandet börjar. Andra stadiet handlar om 

planering som omfattar hela processen och hur man ska ta hänsyn till vilken 

kunskap man eftersträvar. Nästa steg berör själva intervjuerna och hur de ska 

genomföras enligt intervjuguiden. I fjärde fasen ska man ta itu med utskriften av 

de insamlade data och de kriterier som ska uppfyllas när det gäller överföring av 

data från talspråk till skriftspråk. I analysfasen ska det avgöras vilka 

analysmetoder som passar bäst med tanke på intervjumaterialets karaktär. Det 

sjätte stadiet handlar om verifiering av insamlade data genom att behandla olika 

begrepp såsom reliabilitet, generaliserbarhet och validitet, och i det sista steget 

ska man rapportera de resultat som man kommit fram till i form av en 

vetenskaplig och läsbar uppsats. 
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3.1.2.1 Urval 
 
Jag valde att intervjua de förtroendevalda i kommunstyrelsen i Västerås kommun. 

Kommunstyrelsen kan beskrivas som kommunens ”regering”. Den är Västerås 

stads styrande förvaltningsorgan och väljs av kommunfullmäktige som består av 

13 ledamöter. Fördelningen i kommunstyrelsen påverkas av valresultatet och den 

ska återspegla kommunfullmäktiges struktur. Enligt kommunens hemsida 

(www.vasteras.se) har de olika partierna fått följande mandat i kommunstyrelsen: 

Socialdemokraterna har 6 mandat, Vänsterpartiet 1 mandat, Folkpartiet 2 mandat, 

Moderaterna 2 mandat, Kristdemokraterna 1 mandat, Miljöpartiet 1 mandat och 

Centern 0 mandat. 
 

Det finns faktiskt olika metoder och strategier beträffande urvalet, bland annat 

strategiskt urval eller bekvämlighetsurval (Trost, 1997). Jag har dock inte använt 

mig av de ovanstående strategierna när det gäller urvalet. Enligt Trost (1997) är 

det helt ointressant med ett i statistisk mening representativt urval i samband med 

kvalitativa undersökningar. Däremot är det viktigt att få fram variationer inom 

den population man är intresserad av. 
 

Av elva intervjuer var fem män och sex kvinnor. Informanternas ålder var mellan 

33 och 60 år med varierande utbildning och bakgrund som kunde bedömas 

tillräckligt representativt av hela populationen i kommunen. Med avseende på 

respondenternas ålder, könsfördelning, utbildning, bakgrund och erfarenheter 

skulle jag vilja påstå att det var ett lyckat urval som uppfyllde alla dessa krav. 

 
 3.1.2.2 Intervjuerna 
 
Första kontakten med politikerna togs genom att skicka e- post till dem den första 

tisdagen i mars. Det var också intressant att se hur kommunikationen via Internet 

med de förtroendevalda skulle fungera i verkligheten. I brevet presenterade jag 

mig själv och beskrev syftet med denna undersökning samt bad om tid för en 

intervju under veckorna 10 till 12. 
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Av de 13 personer som tillfrågades, avböjde en person på grund av tidsbrist och 

en gav en för lång väntetid. Jag fick genomföra mina intervjuer under de tre 

veckorna i form av enskilda intervjuer. Fördelen med en enskild intervju är att 

man ger större utrymme till individens tankar, uppfattningar och erfarenheter. 

Med andra ord kan det vara lättare för intervjupersonen att uttrycka sina åsikter 

när hon är ensam med intervjuaren. Dessutom har man som intervjuare större 

möjlighet att anpassa varje intervju till varje intervjuperson och därmed kan 

intervjuaren lättare bygga upp en personlig relation till den intervjuade. 
 

Samtliga intervjuer ägde rum på respektive politikers kontor i stadshuset utan 

störande brus och liknande. Intervjuerna tog mellan 30- 40 minuter och samtalet 

spelades in med hjälp av en MP3 spelare. Genom inspelningen fick jag 

möjligheten att anteckna viktig information samt ställa följdfrågor för att kunna 

fördjupa mig och berika samtalet. Efter varje intervju överfördes data från MP3 

spelare till datorn för en senare bearbetning, utskrift och hantering av materialet. 

 
 3.1.2.3 Analys av insamlade data 
 
Analysen av materialet gjordes parallellt från utformning av teoriavsnitt och 

intervjuguide till genomförandet och utskriften av intervjuerna (Kvale, 1997). 
 

Utskriften av de inspelade samtalen gjordes efter varje intervju. När jag gick 

igenom varje intervju markerade jag de viktigaste aspekterna som kommit fram 

under intervjun. Vid analysen av resultaten har jag använt mig av en ad hoc 

metod (Kvale, 1997). Detta är den vanligaste formen av analys. Med ad hoc 

metoden kunde jag blanda ett flertal analystekniker som passade just mitt 

material. Jag började med att kategorisera materialet under olika ämnesområden. 

Med utgångspunkt från dessa tolkade jag och försökte se mönster, likheter eller 

olikheter i materialet. 
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3.1.2.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  
 
Inom kvalitativ metod är det mycket kontroversiellt om man kan använda sig av 

begrepp som validitet och reliabilitet. Idéerna om reliabilitet och validitet 

härstammar från kvantitativ metodologi. I samband med kvalitativa studier blir 

dessa lite annorlunda. 

 
”Inom modern samhällsvetenskap har begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

fått en position som vetenskapens heliga treenighet.” (Kvale, 1997, sid. 207) 

 

Trost (1997) särskiljer fyra komponenter hos begreppet reliabilitet bland annat 

kongruens som handlar om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak, 

precision som rör sig om intervjuarens sätt att registrera svar, objektivitet som har 

att göra med skilda intervjuarens sätt att registrera och konstans vilket innebär att 

ingen förändring förekommer tidsmässigt. Med reliabilitet menas att man mäter 

variabler på varje enhet. Man försöker inte förstå hur den intervjuade tänker, 

känner eller beter sig utan situationen ska i alla avseende vara standardiserad för 

att man ska kunna tala om hög reliabilitet. Den kvalitativa intervjun å andra sidan 

förutsätter låg grad av standardisering. Vidare diskuterar han svårigheten med att 

applicera reliabilitet på kvalitativa undersökningar när det gäller att få samma 

svar på en fråga som ställs vid skilda tillfällen. Detta är en omöjlighet eftersom 

människan inte alls är statisk. Detta i sin tur innebär att svaren inte nödvändigtvis 

blir detsamma varje gång när man ställer samma fråga.  
 

Man brukar istället använda sig av andra termer när det gäller kvalitativ forskning 

nämligen trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. 

Trovärdigheten som motsvarar validiteten hos kvantitativ metod kan uppnås då 

en studie undersöker vad den är avsedd att undersöka. Med validitet eller giltighet 

menar man att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Begreppet validering 

är i själva verket tolkningar och verifiering av information (Kvale, 1997). 
 

Genom att koncentrera mina frågor i intervjuerna till det jag ville undersöka samt 

fokusera på dem i analysfasen har jag försökt att säkerställa trovärdigheten i min 
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undersökning. För att kunna förbättra intervjuns kvalitet är det viktigt att man har 

syftet och ämnet för uppsatsen klart för sig. Det är också av stor betydelse att ha 

kontrollfrågor och följdfrågor med i intervjun för att höja validiteten. Definiering 

av vissa begrepp bland annat ”medborgare” eller ”horisontell kommunikation” i 

början av varje intervju var en bidragande orsak till eliminering av eventuella 

missförstånd vilket kunde ledda till mer trovärdiga resultat.  
 

Objektivitet eller forskareffekten (Kvale, 1997) är också ett nyckelord i det här 

sammanhanget. Det innebär att man som intervjuare ska försöka att inte på något 

sätt påverka intervjupersonen i en viss riktning. Jag strävade hela tiden efter att 

vara så neutral som möjligt när det gällde sättet att ställa mina frågor. Jag 

försökte bete mig som en bra lyssnare utan att uppmuntra, underskatta eller 

undertrycka respondenternas svar. Därmed tror jag att detta har påverkat mitt 

resultat positivt.  
 

Generaliserbarhet är en annan fråga som ofta ställs vid en intervjuundersökning. 

Enligt Kvale (1997) finns det vissa krav på generaliserbarhet när det gäller den 

vetenskapliga kunskapen. Syftet med kvalitativ forskning är inte att uppnå ett så 

stort urval så att undersökningsresultatet blir generaliserbart. Målet är istället att 

uppnå en hög grad av förståelse. Det krävs att man ska intervjua ett antal 

individer för att kunna få förståelse för ett fenomen. Kvalitativ metod kritiseras 

ofta för att inte vara generaliserbar.  
 

Målet med min undersökning är inte att resultatet av min studie ska kunna 

tillämpas på andra kommuner. Som redan sagts, karakteriseras denna studie som 

en fallstudie. Det är en undersökning som för det mesta bara är giltig för den 

kommun man undersöker och kan inte hur som helst generaliseras eller tillämpas 

på andra kommuner.  

 
3.1.2.5 Etik och konfidentialitet 
 
Etiska principer har även tagits upp i min undersökning. Vid första kontakten via 

E- post informerade jag mina undersökningspersoner om syftet med uppsatsen 
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och vilka konsekvenser det kunde innebära med ett deltagande i denna 

undersökning. Jag förklarade även att jag skulle ta hänsyn till etiska aspekter i 

min studie när det gällde integritet och konfidentialitet. Varje respons från 

politikernas sida kunde betraktas som en bekräftelse på att jag hade fått tillåtelse 

att träffa dem för att genomföra mina intervjuer. Detta brukar kallas för 

”informerat samtycke” (Kvale, 1997).  Detta gavs egentligen i en skriftlig form 

och innebar att den som skulle intervjuas deltog frivilligt utan tvång eller annat 

inflytande från min sida som intervjuare. 
 

Med konfidentialitet i forskning menar man att privata data som identifierar 

undersökningspersonen inte kommer att redovisas (Kvale, 1997).  Jag försökte 

säkerställa detta genom att anonymisera all data som kunde kopplas till personen 

som intervjuades. Med avseende på intervjupersonernas integritet ska de vara 

anonyma och refereras enbart till som ”politiker”, ”respondenter” eller 

”intervjuperson” i uppsatsen. Men för att tydliggöra ytterligare har jag även 

refererat till de intervjuade personerna som P1 – P11. 
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4. Resultat  
 

Nedan presenteras resultat från den empiriska undersökningen och intervjuer, 

som baseras på intervjupersonernas utsagor och uppfattningar om IKT som en 

kanal för att kommunicera politiskt. 

 

4.1 Kommunikation via nätet 
 

Utan tvivel så har nätet skapat nya möjligheter att frambringa nya kontakter med 

andra människor. Internet som informationskanal och ganska nyetablerad 

kommunikationsarena har fått sitt fotfäste bland de andra medierna. I ett syfte att 

kartlägga hur kommunpolitikerna kommunicerar med folk via nätet försökte jag 

få en inblick i denna fråga. 
 

När det gäller vertikal kommunikation via nätet är e- post egentligen den enda 

möjligheten som användes i detta sammanhang. Genom att skicka e- post fick 

politikerna och medborgarna komma i kontakt med varandra. Men enligt 

respondenterna skulle första steget alltid tas från medborgarnas sida. Det var 

nästan en omöjlighet att ta initiativet som politiker för att ta en första kontakt med 

folk via nätet. Anledningen var helt enkelt att de inte hade någon tillgång till 

medborgarnas e- postadresser samt att det inte var tillåtet att göra så med tanke på 

deras integritet. Av dessa skäl trodde respondenterna att de var tvungna att 

reagera passivt i den digitala kommunikationen. 
 

Frekvensen av e-post var också en annan fråga med ganska hög variation. 

Beroende på om politikerna jobbade heltid eller deltid, visade det sig att antalet e-

post de fick kunde variera mellan ett upp till tjugo stycken per vecka. De som 

jobbade heltid eller tillhörde något av de större partierna hade flera e-post än de 

som jobbade deltid. De inkomna e- breven handlade om olika ämnen bland annat 

vård och omsorg, skolan, gatutrafik, byggnation och så vidare.  
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Att öppna och läsa alla e-breven som kommit in har varit en del av politikernas 

vardagliga arbete. De kände sig skyldiga att utföra detta arbete på bästa sätt. 

Tidsmässigt skulle hantering av e- posten ta upp till tjugo procent av hela det 

politiska arbetet för att antingen svara på mail eller ta reda på underlag för de 

frågor som har ställts av medborgarna. Politiker brukade få hjälp av tjänstemän 

för ytterligare analys och mer ingående granskning, ifall de hade fått frågor av 

komplicerad karaktär 
 

Att sköta e-posten på ett optimalt sätt upplevdes tidskrävande och uppfattades 

som en stressfaktor. De flesta respondenterna konstaterade att mailen krävde en 

väldigt snabbt återkoppling och folk förväntade sig ett snabbt svar vilket kunde 

vara jobbigt.  

 
”… Känns som en börda, därför att man drabbas av dåligt samvete att man inte öppnat 

något, det är inte så att man inte vill, dygnet har bara 24 timmar …” (P6) 

 

I stort sett är det först och främst kommunens hemsida och sedan partiernas 

hemsida den enda kanal och plattform för att kommunicera via nätet. Via denna 

kanal fick medborgarna söka sig fram till sin politiker för att hävda sina åsikter 

eller ställa sina frågor.  Med tanke på den definition som gavs om begreppet 

”medborgare” i förhållande till ”den vertikala kommunikationen” har partiernas 

hemsida varit försumbara när det gäller kommunikation mellan medborgare och 

politiker, och har ingen stor betydelse i detta sammanhang. Denna kanal kunde 

betraktas som en kanal som i största allmänhet användes av partiernas 

medlemmar viket kunde kategoriseras under begreppet ”horisontell 

kommunikation”. Dessutom när politikerna svarade på frågan om de hade någon 

personlig hemsida fanns det bara två personer som svarade positivt. Genom 

denna personliga hemsida hade de ytterligare möjlighet att nå sina väljare för att 

kunna föra diskussioner eller göra debattinlägg och så vidare. De andra fick nöja 

sig med kommunens hemsida för att ta kontakt med västeråsarna. 
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 4.2 Politikernas uppfattning om Internet som 
kommunikationskanal med medborgarna 
 

I syfte att fånga kommunikationens kvalitet ville jag få vetskap om hur 

politikerna diskuterade olika frågor på Internet, om de deltog på ett interaktivt 

sätt i olika debatt- och diskussionsforum, deras inställningar till hur Internet 

kunde fungera som politiskt kommunikationsmedel eller vad de ansåg om det 

befintliga politiska systemet i förhållande till IKT. Jag ville helt enkelt veta hur 

denna kanal användes av de förtroendevalda politikerna för att komma närmare 

västeråsarna.  
 

Samtliga respondenter ansåg, om än med en viss försiktighet, att Internet kunde 

betraktas som en politisk kommunikationskanal. 

 
”Ja, det gör det. En bra väg att gå. Man är anonym som medborgare och samtidigt man får 

kontakt på smidigt sätt. Men i det ligger det både positivt och negativt. Man behöver inte stå 

för vad man skriver… ” (P2) 

 

Denna kanal, en av många, användes av både medborgare och politiker som ett 

diskussionsforum, men även för att föra fram sina politiska åsikter. Syftet har 

varit att förmedla ett visst politisk budskap eller att försöka påverka mottagarens 

bild av den politiska verkligheten. Det fanns både nöjda och upprörda människor 

som tog kontakt med sina politiker eller de ansvariga i syfte att berömma eller 

motsätta sig något beslut som hade fattats av de förtroendevalda i kommunen. På 

så sätt skulle Internet kunna betraktas som en politisk kommunikationskanal med 

politiskt innehåll och budskap.  
 

Men respondenterna ville inte överdriva IKT: s roll i det här sammanhanget. De 

flesta var medvetna om både möjligheter och begränsningar som fanns i 

användandet av denna kanal. Dessa möjligheter och svårigheter kommer att tas 

upp längre fram i ett separat avsnitt.  
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”Det är ett snabbt medium. Man kan få en snabb respons på någon idé eller förslag. Men vi 

har ju förtroendevald representativ demokrati (inte direkt demokrati) vilket innebär att de 

som sitter i de kommunala beslutsorganen har fått sitt mandat av medborgarna genom val. 

Det ansvaret måste man ta så länge vi har representativ demokrati. Man kan väl få 

synpunkter, impulser och tyckande som kommer in via nätet, vilket kan ligga till grund för 

ytterligare bearbetning av information och beslut. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Men 

möjligheten för politiker som ska vara ute bland människor och träffa folk i stadsdelarna, 

inte kan ersättas av den här datakommunikationen.” (P1) 

 
”Det är en kanal och alla kanaler är viktiga. Nackdelen med den är att vårt samhälle är 

uppbyggd av kollektiva lösningar.  Kommun betyder ju gemensamt. Det går inte att hitta 

gemensamma lösningar med Internet. Utan det blir mer och mer individuellt, där man får 

inte gemensamma informationer och diskussioner. Detta är egentligen inte kommunens 

uppdrag.” (P10) 

 

Ett viktigt verktyg för utveckling av e-demokrati är debattfora och chattsidor. 

Västerås kommun saknar denna möjlighet i dagsläget. Debattfora missbrukades 

genom rasistiska uttalande och hotfulla yttrande som orsakade osäkerhet hos 

politikerna, vilket ledde till att de beslutade att stänga dem. Förutom detta 

missbruk upplevdes sådana chattsidor som jobbiga och påfrestande eftersom det 

upplevdes tidskrävande att sitta och diskutera frågor via nätet. Enligt en politiker: 

 
”Chattsida har vi i partiets hemsida på riksplanet men inte på kommunplanet. Vi har haft en 

gästbok i Västerås stad där medborgarna kunde vända sig med synpunkter. Tyvärr fick vi 

stänga den på grund av direkta påhopp som kom in. Det utnyttjades av människor som var 

bittra eller kanske psykiska sjuka. Nackdel med chattsidor är att man får frågor som spänner 

över hela fältet. Hur ska man sitta och skriva exempelvis halva partiprogram? Det går ju inte. 

Det ska utformas på ett bättre sätt.” (P4) 

 

Ekonomiska aspekter var en annan faktor som togs upp av politikerna när det 

gäller stängning av diskussionsforum. 

 
”Förut hade vi en öppen hemsida med debattforum men blev tvungen att stänga den på 

grund av dem som vi kallar rättshaverister, vilka utnyttjade möjligheten genom att angripa 

politiker och förtroendevalda. Det var alltså 3- 4 år sen. Nu har vi varken råd eller tid att låta 
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någon sitta och sortera information som kommer in via ett sådant debattfora. Konstiga mail 

och personangrepp och liknande gjorde att tanken förstördes med ett öppet debattforum för 

alla. ” (P7) 

 

Respondenterna menade att de politiska partierna har varit den viktigaste kanalen 

för medborgare att kunna påverka dagordningen i politiken och uttrycka sina 

åsikter. Däremot ansåg de att Internet inte hade så stor inverkan på politiken 

jämfört med den funktion som politiska partierna har i statliga verksamheter. De 

var väl medvetna om stora potentialer och fördelar beträffande kommunikation 

via nätet. Det är ett snabbt och ganska enkelt medium som möjliggör att skicka 

stora mängder information till den avsedda mottagaren. Spridningen av 

information samt urvalet med olika former av information har ökat och fortsätter 

att öka. Större tillgång till relevant information för medborgarna är ett faktum i 

dagens samhälle. Storhet och snabbhet har varit två faktorer som nämndes av 

intervjupersoner. 

 
”… idag ser vi grupper som går samman, har intresse av en viss fråga så går man samman så 

uppvaktar man och det kan vara ett brev på nätet eller man kommer hit med protestlista eller 

man går till tidning, det är en slags kommunikation med medborgarna förstås men Internet 

spelar en stor roll, det är snabbheten man är ute efter som är fantastisk egentligen … ” (P9) 

 

Det fanns också några som försökte genom ett logiskt resonemang dra en slutsats 

att dagens medborgare är mer uppdaterad och mer informerad jämfört med andra 

tider. Informationssamhället erbjuder många möjligheter och via nätet kan man 

söka all information efter eget intresse, vilket kan leda till mer upplysning och 

naturligtvis mer inflytande.  

 
”Man har stora möjligheter att vara mer uppdaterad idag. Man kan ha större omvärlden idag 

än man hade förut. Det är så lätt att gå in på olika hemsidor och jämföra t.ex. den här 

kommunen med en annan kommun. På så sätt blir man bättre medborgare, därmed kan ha 

större inflytande.” (P11) 

 

34 



4.3 Medborgerligt inflytande: verklighet eller illusion 
 

Både sändare och mottagare påverkas av den information eller budskap som 

förmedlas genom ett visst medium. Detta gäller också för Internet som en ganska 

ny kommunikationsarena.  
 

Med hjälp av Internet kan medborgarna nå de förtroendevalda på ett nytt sätt. 

Västeråsarna har fått ännu en möjlighet att närma sig sina politiker i syfte att 

framföra sina åsikter och frågor. Varje kanal kan kanske jämföras med en våg 

med ett visst tryck. Ju bredare kanalen är, desto mer ökar trycket det vill säga en 

större mängd av information kan passeras genom den.  
 

Samtliga respondenter var eniga om att trycket ständigt har ökat under tiden. 

 
”Det är klart att det inte är svårare att vara kommunal politiker idag än det var för 20 år sen, 

både mediatrycket och trycket från medborgarna är nu hårdare och klimatet är tuffare.” (P8) 

 

Internet som en kanal har inte varit ett undantag i denna bemärkelse. Det har hänt 

att folk blir extra engagerade i en fråga på grund av att de blir personligen 

berörda, de försöker ta kontakt med politiker via alla möjliga kanaler, bland annat 

Internet.  

 
”Vi mailbombades i fjol och det hade med en förändring på en skola att göra.” (P2) 

 

Trots den stora variation som fanns i antalet e- post och digitala kontakter, har det 

ökande trycket varit ett faktum som togs upp av medlemmar i kommunstyrelsen.  

 
”Jo, det har ju ökat. Det har blivit personligt på nåt sätt, förr fick man adresslistor eller 

namninsamlingar men nu kommer påtryckningar direkt på egen mailbox och det är inte så 

ofta folk som håller med hör av sig utan det är mycket tvärtom. Ja visst, det kan vara jobbigt, 

men det är också en del av politiken.” (P5) 
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Den största anledningen till ett sådant växande tryck från medborgarnas sida är en 

ökad tillgång till datorer och Internet. Enligt en respondent: 

 
”… en undersökning visat att över 90 procent av hushållen i stan har tillgång till Internet, 

låter fantastiskt.” (P2) 

 

Detta tyder på en lysande framgång i Västerås stad. Datorer och Internet har gjort 

att politikerna kan nås på ett helt annat sätt samt att deras tillgänglighet kunde 

underlättas avsevärt. 

 
”… mailen har gjort att man uppnått ytterligare kommunikation med förtroendevalda, 

mailen är snabb kontakt.” (P4) 

 

Man skulle kunna dra slutsatsen att med tanke på det ökade trycket så borde 

medborgarna ha fått större inflytande också, men svaret på denna fråga var 

negativt. Trots att alla respondenterna pekade på nätets stora fördelar, bland annat 

snabbheten och enkelheten, hävdades ändå att medborgarna inte kan påverka 

politiken eller dagordningen nämnvärt via nätet.  

 
”Nej, inte än i alla fall. Jag tror det är möjligt men de har inte fått större möjligheter att 

påverka. Dialogen är viktig och den får man bättre när man talar med varandra via telefon 

eller allra bäst när man träffas. Att träffas då får man mycket kommunikation. 

Kommunikation via nätet då är det nåt som är borta dvs. anonymitet. Det är viktigt att vi 

kompletterar det om man vill ha mer då är det via telefon eller personligt möte. Personligt 

möte, det står högst över allt annat.” (P8) 

 

De som hade en negativ inställning till medborgarnas inflytande via nätet, hade 

också sina egna argument. Individualisering av politik ansågs vara en oönskad 

utveckling, vilket påverkar kollektiva intressen och medborgarnas inflytande 

negativt. 

 
”Förut kallade man till möte, man gick ihop, samlades kring gemensamma intressen, man tog 

gemensam diskussion. Nu är det få som reagerar och de agerar för sin sak inte för gruppen, 
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så de är nöjda, de skriker, då tappar man 80 procent av andra som man jobbat för. Så 

Internet är en nackdel för medborgarinflytande.” (P10) 

 

I frågan om orsaken till medborgarnas mindre inflytande, konstaterade de flesta 

respondenterna att största vikten skulle läggs på ansikte mot ansikte 

kommunikation, när det gällde politisk kommunikation. Ingen annan form av 

kommunikation kan ens komma i närheten av en sådan kontakt.  

 
”Internet kan användas som informationskanal vilken underlättar kommunikationen med 

medborgarna, men den används inte i den utsträckning jämfört med andra kanaler. Genom 

ansikte mot ansikte kommunikation kan man verkligen påverka politiken. Det sker 

någonting mer i en sådan kommunikation mellan människor.” (P2) 

 

Det fanns också en del som klandrade medborgarna, för att de inte utnyttjar den 

möjlighet som redan finns. 

 
”Det beror på att det inte är flera som skriver. Jag tror inte de utnyttjar den möjligheten som 

finns. Men samtidigt kanske också skulle 15000 skriva brev till mig i månaden, finns ingen 

möjligheten att svara.” (P4) 

 

4.4 Fördelar och potentialer för kommunikation via Internet 
 

”Det är egentligen bara fantasin som sätter gräns, möjligheterna är oändliga.” (P3) 

 

Ovanstående citat är faktiskt essensen av vad politikerna tycker om Internets 

fördelar och potentialer. Jag tror att skillnaden mellan de två orden ska förklaras. 

Begreppet fördelar, i min tolkning, beskriver Internets nuvarande funktion och 

konsekvenser som påverkar politikernas dagliga arbete, medan ordet potential 

refererar till ett längre perspektiv som kan ha eventuell inverkan och följder. 
 

Flera respondenter menade att de inte kunde tänka sig att jobba utan datorer och 

Internet. Användningen av detta verktyg var en viktig del av det dagliga arbetet. 

Enligt politikerna gick upp till tjugo procent av deras arbetstid till datorarbetet.  
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Den största fördelen ligger i snabbheten. Man kan på ett snabbt och smidigt sätt 

kommunicera med varandra eller speciellt med en grupp och då man har 

möjlighet att på en gång skicka information till dem. Genom att skicka e- post har 

man möjligheten att uttrycka det man vill säga utan att riskera att bli avbruten 

med den man vill kommunicera med. 
 

Att jobba med datorer och Internet verkade inte vara så svårt och enkelheten var 

just en faktor som uppgavs av de flesta respondenter. Man kunde även ställa en 

kort och koncis fråga eller svara och uttrycka sina resonemang genom att tänka 

efter ordentligt på vad man ville säga. Internet upplevdes som en kanal som 

kunde påverka tillgängligheten positivt. De trodde att det hade blivit lättare för 

människor att komma i kontakt med politiker. 
 

Ur ett framtidsperspektiv påpekades att Internets potentialer skulle kunna påverka 

den befintliga politiska kommunikationen mellan medborgare och politiker. 
 

Detta verktyg skulle kunna möjliggöra att skicka frågor på nätet i syfte att få 

tillbaka medborgarnas tyckande och inställning om olika saker och ting. Man 

skulle kunna diskutera olika sakfrågor för att få en mer ingående förståelse om 

olika aspekter som finns i frågan. Att fråga medborgarna direkt om politiska 

frågor i form av till exempel opinionsundersökningar skulle kunna skapa en sorts 

direkt demokrati. 

 
”Att det skulle finnas en grupp medborgare som man skulle fråga direkt vad de anser om 

olika saker. Man kunde känna på pulsen, någon sorts vägledning och dialog, en sorts direkt 

demokrati, om äventyrsbadet t.ex.” (P9) 

 

En annan stor potential i IKT som en informations- och kommunikationskanal 

ligger i möjligheten till diskussion och dialog. Med ett sådant antagande var 

många intervjupersoner hoppfulla att Internet kunde påverka medborgarnas 

intresse av politiska frågor positivt. De menar att IKT kan vara ett verktyg för 

kommunikation både vertikalt och horisontellt. Det skulle finnas en mycket stor 
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möjlighet att öka förtroendet för det offentliga samtalet mellan makthavare och 

medborgare. Man har en ny arena för samtal och dialog vilket kan väcka intresse 

hos medborgarna för olika samhällsfrågor. Detta är en grundläggande 

förutsättning för att få medborgarna att engagera sig och delta i politiken. 

 
”Man har stora möjligheter att informera sig, eftersom det är lättare att få information 

genom att gå in på hemsidor vilket kan i sin tur öka intresse för samhällsfrågor och politisk 

engagemang.” (P5) 

 

4.5 Hinder och svårigheter för kommunikation via Internet 
 

Kritik mot Internet som en politisk kommunikationsarena kom också fram hos en 

del respondenter. Det största hindret för kommunikation som togs upp av flera 

respondenter var framförallt tidsåtgången vid användande av Internet. Detta 

upplevdes karakteristiskt som någonting jobbigt och som ett hinder för andra 

viktiga uppgifter. Tidsåtgången uppfattades av både heltids- och fritidspolitiker 

som något negativt. Det ansågs även att kommunikationen via nätet och 

användandet av Internet skulle ta mycket tid från det övriga politiska arbetet.  

 
”Tiden, ju mer IT tar, ju mindre tid har jag att möta medborgarna. Så ju mer information går 

över nätet, ju färre arbetsplatsbesök, ju färre föräldramöten och då låser politiken in sig i 

stadshuset.” (P10) 

 

Tidsbristen påverkades egentligen av svårigheten till sortering av information och 

e-breven som politikerna fick. Det kändes påfrestande att avgöra vilken status en 

handling hade.  

 
”Fördelen med den gamla posten är ju att den formella hanteringen sköts av tjänstemän så 

de tar ställning till om detta är en offentlig handling osv. när det gäller den digitala inkorgen 

så måste jag själv hantera och formellt avgöra vilken status den handlingen har, … såna 

volymer ibland kan bli jobbigt att hantera.” (P7) 
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Mycket tid skulle behövas läggas ned på att läsa, sortera samt radera de 

ovidkommande mailen dvs. den skräppost som politikerna får. Denna uppgift 

skulle försvåras ännu mer när politikerna fick skräpbrev eller så kallas ”junk 

mail” i sin mailbox. Detta kändes också som ett intrång av kommersiella krafter, 

stressande och tidskrävande.  
 

Ekonomiska eller kostnadsfrågor var ett annat viktigt hinder.   

 
”Tiden är alltid hinder, kostnad en annan. Vi har knappt resurser om jag jämför med en 

informationskampanj av lansering av en ny produkt, så våra resurser och politiska 

institutioner är löjliga jämfört med de resurser som står till buds i kommersiell lansering.” 

(P9) 

 

Nackdelar med att kommunicera via Internet beskrevs av samtliga politiker som 

att vissa ämnen inte upplevdes som lämpliga att ta upp i e-post eller på chattsidor. 

Respondenterna ansåg att det var svårt att leva upp till offentlighetlagstiftningens 

krav eftersom all information och offentlig handling som kom in via nätet skulle 

sekretessbeläggas för att skydda personens integritet. Sekretessbeläggning av de 

personliga uppgifterna uppfattades som ett dubbelt arbete.  

 
”… Mycket av information som de lämnar är ju konfidentiell så brukar vi skriva ut och 

hemligstämpla och försöker radera mailen, … så mycket av min kommunikation är 

sekretessbelagd, så försöker hellre kommunicera med folk som är berörda via telefon än på 

annat sätt för att undvika de svårigheter som innebär med sekretess i e- post …” (P7) 

 

Ett annat problem med användning av Internet berodde på svårigheten att föra 

diskussioner kring sakfrågor av seriösare karaktär. Enligt intervjupersoner kräver 

vissa ämnen med en komplicerad karaktär, ingående förklaringar och 

motiveringar. I denna bemärkelse kändes Internet som ett alldeles olämpligt 

medium. Det verkade vara nästan omöjligt att föra fördjupade diskussioner och 

fullständiga analyser på nätet. På så sätt kunde missförstånd lätt uppstå och 

dessutom skulle en sådan diskussion ta mycket tid, vilket ansågs som en nackdel.  
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Det beskrevs även av några respondenter att Internet skulle kunna användas för 

att hänvisa den undrande till andra informationskällor, bland annat kommunens 

hemsida eller partiets hemsida, när det handlade om flera komplexa frågor som 

ställdes på en gång till exempel av ungdomar som inte hade lust att utforska 

själva. Då slapp politikerna förklara eller diskutera i onödan.  
 

Samtliga respondenter såg hellre att en politisk kommunikation skedde inom 

andra medier än Internet. Respondenterna ansåg att Internet var ett effektivt 

medel i en inledningsfas av en politisk kommunikation för att snabbt skicka runt 

meddelanden för att kunna hålla ihop en grupp. Men de flesta respondenterna 

prefererade att utföra sina jobb, utforma och förmedla sina politiska beslut genom 

ansikte mot ansikte kommunikation eller per telefon.  

 
”Först på dagordningen är direkt kontakt med människor, Internet står inte på dagordningen 

idag.” (P6) 

 

Det fanns alltid någonting som saknades vid kommunikation via nätet och det var 

ansiktet, hävdade en respondent. En sådan kommunikation upplevdes opersonlig 

och kall, vilket kunde göra det svårare att skapa en närmare relation. 

Anonymiteten i detta sammanhang var en annan anledning som kunde försämra 

den mänskliga relationen. 
 

Själva kommunikationen via nätet påbörjas på något sätt alltid från medborgarnas 

sida. Respondenterna pekade på det faktum att de inte kunde ta initiativet att ta 

kontakt med medborgarna. Det verkade vara en omöjlighet eftersom de inte hade 

någon tillgång till mailadresser. Det uppfattades så att de reagerade passivt i syfte 

att nå sina väljare genom denna kanal. Förutom ovannämnda orsak kunde denna 

passivitet relateras till medborgarnas integritet. De var fullständigt medvetna om 

att det var både oetiskt och oacceptabelt att bombardera folk med exempelvis e- 

post utan tillåtelse.  
 

Det fanns även farhågor bland vissa respondenter när det gäller dem som hade 

svårt att uttrycka sig eller skriva på svenska. Den enda lösningen för sådana 
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människor var personliga möten med tolkar. Då ansågs Internet som en olämplig 

kanal. 
 

Tillgång till datorer och Internet var ett annat tema som togs av politiker som en 

viktig demokratisk fråga. De var oroliga för att det fanns risk att exkludera 

människor som inte hade tillgång till Internet. Kunskap och datorvana var andra 

faktorer som kunde förorsaka större klyfta mellan olika samhällsklasser och 

generationer. 

 

4.6 Politikernas förslag till förbättring av kommunikationen 
med medborgarna via Internet 
 

Utgångspunkten för de förslag som togs upp av förtroendevalda politiker har varit 

deras erfarenheter av det politiska arbetet, samt vetskap om både begränsningar 

och möjligheter som finns i Internet. Den politiska kommunikationen via nätet 

skulle förbättras genom att ta vissa åtgärder. 
 

Alla intervjupersonerna var medvetna om det växande gapet mellan makthavare 

och medborgare som uttrycks i form av sjunkande antal partimedlemmar eller 

minskat politiskt intresse och deltagande. Detta tyder på en bristfällig 

kommunikation mellan parterna. IKT som en politisk kommunikationskanal kan 

tillämpas i syfte att överbrygga en sådan klyfta. Marknadsföring var ett nyckelord 

i detta sammanhang. Man skulle exempelvis kunna annonserna i tidningar eller 

på radio för att presentera kommunens hemsida.  

Att ha en personlig hemsida kunde betraktas som en lösning. Flera respondenter 

önskade sig egen hemsida eller en blogg där de skulle få möjligheten att skapa 

mer kontakt och mer personliga relationer till sina väljare. Med hjälp av en sådan 

hemsida skulle de få beskriva sig själva, den politik de står för samt beskriva sina 

åsikter och inställningar i förhållande till olika sakfrågor. De kunde även tänka 

sig att de skulle ställa direkta frågor till medborgarna i syfte att göra 

opinionsundersökning eller föra diskussioner och se vilka indikationer som fanns 
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om politiska frågor.  Denna sida skulle upplevas som en interaktiv sida och skulle 

ses mer levande ut om det lades in aktuella frågor, debattinlägg och insändare. 
 

Brist på chattsida/debattfora i kommunen var en annan faktor som utpekades av 

flera politiker. Via chattsidan skulle man diskutera eller debattera saker och ting. 

Chatttider kring aktuella program skulle bestämmas genom att annonsera i 

tidningar osv. Genom att skaffa gruppsamtal via nätet med hjälp av till exempel 

webkameror kunde man uppmuntra medborgarna, speciellt yngre generationer, 

till politiska debatter. På så sätt skulle IKT tillämpas för att skapa en sorts tvåvägs 

kommunikationskanal, vilket i sin tur kunde påverka medborgarnas intresse och 

engagemang i politiken positivt.   
 

Det fanns också några som var missnöjda på kommunens hemsida, när det gällde 

information om förtroendevalda. Hemsidan skulle förbättras betydligt genom att 

komplettera informationen med bilder, telefonnummer och e-post adresser.  
 

Kommunen borde införa en effektiv informationsstrategi, så att politikerna skulle 

få rätt mail. Som tidigare sagts, upplevdes sortering eller borttagning av skräppost 

som ett tidskrävande arbete, så användning av en sådan strategi skulle bidra till 

sparad energi och resurser.  
 

Tillgång till medlemsregister och mailadresser ansågs som en fördel av en annan 

respondent. På så sätt kunde man ta initiativet att ta kontakt med andra. Det måste 

också förklaras att en sådan fördel relateras i stort sett till den horisontella 

kommunikationen, det vill säga kommunikation mellan själva politikerna eller 

partimedlemmarna.  
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5. Diskussion/sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av informations- och 

kommunikations teknik (IKT) i ett politiskt sammanhang, ur kommunpolitikernas 

perspektiv i Västerås stad. I detta avsnitt analyseras och diskuteras de data som 

har framkommit av den empiriska undersökningen, vilket redovisades i 

föregående kapitel. 

 

5.1 Resultat och slutsatser 
 

I fråga om E- demokrati och IKT: s roll för att kommunicera politiskt kan i stort 

sett två uppfattningar karakteriseras ur politikernas uttalande.  
 

1) En dominerande pessimistisk/konservativ uppfattning som har en stark tro på 

den existerande demokratiska modellen som finns i det politiska systemet, 

nämligen den representativa demokratin. Denna modell anses vara den enda 

legitima varianten av demokrati som kan uppfylla alla krav på ett fungerande 

demokratiskt samhälle. Tyngdpunkten läggs på representativ demokrati med 

politiska partier som har till uppgift att upprätthålla demokratin. Demokrati utan 

politiska partier är ett fiktivt och otänkbart koncept. Att delta i olika partier, 

föreningar och kollektiva verksamheter är den enda möjligheten att påverka 

politiken. Andra former av politiskt deltagande uppfattas absurt och oförnuftigt.  
 

Enligt denna uppfattning kan man inte kringgå partipolitiken enbart genom att 

skicka ett mail direkt till sin förtroendevalda. De flesta politikerna är mycket 

skeptiska att IKT kan bidra till bättre kvalitet på demokratin. De tror att andra 

former av kommunikation inte kan ersättas av kommunikationen via nätet. Därför 

uppfattas det nuvarande politiska systemet som en perfekt modell som skulle 

fungera bäst.  
 

Den konservativa synen kanske kan relateras till den position politikerna har. Det 

känns helt naturligt att man är mindre benägen att ändra saker och ting som direkt 
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eller indirekt påverkar den maktposition man har. Stora förändringar kan 

betraktas som ett hot av dem som sitter högre upp i maktens hierarki.  
 

2) Den andra är en optimistisk uppfattning som strävar efter mer direkt demokrati 

genom att tillämpa IKT. Med tanke på stora möjligheter och potentialer som finns 

i Internet kan man accelerera processen mot en mer direkt demokrati som 

garanterar medborgarnas intresse, deltagande och inflytande över politiken. Det 

finns stora potentialer som kan revolutionera demokratin/e- demokratin i form av 

rådslag eller direkta frågor på nätet i syfte att undersöka medborgarnas åsikter 

och tyckande. Ur denna synvinkel är direkt demokrati nästa stadium som ska 

förverkligas med hjälp av IKT. Förespråkaren av en sådan uppfattning anser att 

utvecklingen riktar sig åt fel håll i Västerås stad när det gäller tillämpning av 

Internet för att kommunicera med medborgarna.  
 

Missbruket och följaktligen nedläggning av debattfora var en dålig erfarenhet och 

ett misslyckat försök som har varit den största anledningen till den dominerande 

pessimismen i Västerås kommun. Det känns som ett stort bakslag som har 

påverkat politikernas inställning till informations- och kommunikationsteknik 

negativt. I själva verket finns det inte så många IKT- entusiaster som är beredda 

att satsa mer på Internet som en politisk kommunikationskanal. De 

förtroendevalda politikerna känner sig helt enkelt rädda på grund av dåliga 

minnen som orsakades av ”rättshaverister” i form av hotfulla yttrande, 

personangrepp och rasistiska budskap. Nedläggning av debattfora på kommunens 

hemsida som en kommunikations- plattform mellan de styrande och styrda, har 

gjort att medborgarna förlorat möjligheten att nyttja de potentialer som finns i 

detta medium till fullo. Ett sådant forum skulle kunna vara en kanal bland andra 

kanaler där man kunde ställa frågor eller lägga fram sina åsikter i syfte att 

påverka politiken. Men den är borta på grund av bristande funktionalitet.  
 

Brist på en fungerande debattfora skulle kunna elimineras genom att anställa en 

IT-administratör som kunde sortera olika inkommande debattinlägg och ha 
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kontroll på diskussionens kvalitet. Men även denna lösning är utesluten på grund 

av ekonomiska skäl.  
 

De negativa attityder i förhållande till IKT som finns bland politiker kan även 

relateras till de svårigheter och hinder som upplevs på jobbet. Olägenheter som 

finns i hantering och sortering av en stor mängd information, känns påfrestande 

och jobbigt vilket kräver mycket tid och energi. Denna kommunikationsväg 

(Internet) uppfattas fortfarande som en börda trots borttagning av debattfora. 
 

Med avseende på de potentialer som finns i Internet exempelvis, snabbhet, storhet 

och interaktivitet (Nord, 2002), är både pessimisterna och optimisterna medvetna 

om den övervägande trenden som finns i det moderna samhället det vill säga, 

isolering av den moderna människan vilket har lett till individualisering av 

politiken. Vi ser att politiska partier och olika föreningar redan har börjat 

försvagas och antalet partimedlemmar sjunkit ständigt under de senaste 

årtiondena. Intresse och engagemang för politiken avtar ständigt. Den 

konservativa förespråkaren tycker att det går åt fel håll och det ska motverkas 

genom att begränsa kontakter som sker via nätet, medan optimisterna vill att 

processen ska accelereras ännu mer för att uppnå en direkt demokrati (elektronisk 

demokrati) vilket kan förverkligas med hjälp av Internet.  
 

Målsättningen med elektronisk demokrati är att makten förflyttas från 

parlamentet till medborgarna och därmed ska de få större och starkare politisk 

inflytande (jmf Olsson 1999; Åström 1999). Genom användning av Internet, 

erkänner politikerna att medborgarna har fått en ytterligare kanal för att utöva 

påtryckningar samt bli hörda. Men trots det ökande trycket har medborgarna fått 

mindre inflytande, menar politikerna. Det låter ganska förvånande och 

motsägelsefullt. Det skulle kunna kännas mer naturligt att medborgarna skulle få 

större inflytande via nätet också. Men så är det ju inte i detta fall. Svårigheter som 

finns i hantering av inkommande information via Internet är den största 

huvudorsaken till detta problem. Fastän de flesta politikerna har pekat på vikten 

att de ska vara lyhörda och öppna, finns ändå en tendens att rangordna den 
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information som kommer in via nätet som mindre viktiga. Det verkar också som 

den information som fås via nätet inte tas på allvar jämfört med andra kanaler. 

Anonymiteten är ett stort hinder i det här sammanhanget vilket anses ha en 

negativ inverka på relationen mellan förtroendevalda och medborgare 
 

Kommunpolitikernas öppenhet och deras förmåga att lyssna på sina väljare kan 

även diskuteras ur medborgarnas synvinkel. Det är av en stor vikt att granska 

ämnet för att veta vilka uppfattningar medborgarna har om sina förtroendevalda. 

Enligt en undersökning som har gjorts av svenska kommunförbundet (2004) i 27 

kommuner redovisas medborgarnas förtroende för kommunpolitiker samt 

inflytande och intresse i olika samhällsfrågor. Undersökningen visar att 65 

procent av västeråsarna tror att de inte kan påverka politiken i kommunen. 

Västerås kommun ligger i mitten av tabellen i denna fråga. Resultatet på frågan 

om ”kommunpolitikerna lyssnar på de synpunkter som medborgarna för fram” är 

ännu sämre. Kommunen hamnar längst ner i tabellen på tjugo femte plats genom 

att 61 procent av västeråsarna röstade nej.  
 

I frågan om medborgarnas inflytande och politisk kommunikation läggs största 

vikten på ansikte mot ansikte kommunikation. Denna sorts kommunikation kan 

inte ersättas av dator- medierad kommunikation. Andra former av kontakter via 

andra medier prefereras. Internet är som sagt ett snabbt medium som kompletterar 

andra medier, men ansikte mot ansikte kommunikation eller kommunikation via 

telefon prioriteras före dator-medierad kommunikation. E-demokrati, e-

mötesplats, e-diskussion kan inte ersätta ansikte mot ansikte kommunikation som 

står högst upp på dagordningen. På så sätt anser politikerna att nätets betydelse 

som ett politiskt kommunikationsmedel är oväsentligt och försumbart i 

förhållande till medborgarnas inflytande via andra kanaler. 
 

Enligt Abrahamson (1993) är tillgång till samhällsinformation en förutsättning för 

en aktiv samhällsdialog, vilken i sin tur är ett sätt att öka medborgarnas 

deltagande och engagemang i lokala politiska frågor. Internet är också ett 

kraftfullt verktyg och en viktig informationskanal där politikerna kan utforma och 
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förmedla sina budskap efter målgruppens behov och önskemål. På kommunens 

hemsida, exempelvis finns det alla möjliga slags information om den rådande 

politiska, sociala och kulturella förhållande i Västerås kommun, där medborgarna 

kan klicka fram med en enkel knapptryckning och ta del av information de är 

intresserad av.  Tillgång till datorer och Internet som en kanal bland andra 

kommunikationskanaler är en demokratisk fråga samt en viktig förutsättning för 

medborgare att få tillgång till offentliga handlingar och samhällsinformation. I 

detta avseende har kommunen varit framgångsrik och lyckosam. Enligt en 

politiker, ”över nittio procent av hushållen i Västerås kommun har tillgång till 

Internet” vilket är fantastiskt.  
 

Men möjligheten att stimulera en konstruktiv dialog, när det gäller tillämpning av 

informations- och kommunikations teknik i den politiska diskussionen, har 

försämrats på grund av avsaknad av debattforum på kommunens hemsida samt de 

negativa attityder som politikerna har beträffande Internet. Man kan se tydligt att 

informationsförsörjning på kommunens hemsida har en uppifrån- och ner 

riktning, vilket gör att medborgarna är underlägsna och har betydligt mindre 

chans att påverka politiken på ett jämlikt och demokratiskt sätt. Internet har med 

andra ord, inte lyckats att påverka politiken, ur ett demokratiskt perspektiv i 

Västerås kommun. Medborgarna får i stort sett, nöja sig med att ta kontakt med 

sina förtroendevalda genom att skicka e-brev. I bästa fall, kan Internet och 

kommunens hemsida karakteriseras som en väldigt trög 

tvåvägskommunikationskanal där medborgarna har inga märkvärdiga inflytande 

över politiken. Internet i denna kommun har inte klarat av att uppfylla kraven på 

samhällskommunikation genom ett ständigt fungerande offentligt samtal, dialog 

och debatt mellan väljare och valda för att uppnå det ideala politiska tillståndet, 

så kallad diskussionsdemokrati (jmf Åström, 2004).  
 

Man ska vara uppmärksam att det inte är lätt att hitta några samband mellan 

tillgänglighet å ena sidan och politiskt deltagande å andra sidan. Kommer fler att 

följa politiken om fler blir uppkopplade på nätet? Uppenbarligen är svaret 

negativt i vårt fall. Med ökad tillgänglighet följs det inte alltid positiva 
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demokratiska effekter eller ökad politiskt deltagande. Trots många optimistiska 

uppfattningar om IKT: s roll och potential för att stimulera medborgarnas 

deltagande i politiska frågor (jmf Abrahamsson 1993; McQuail 2000; Olsson 1999; 

Åström 2004), går det inte att konstatera att politiska intressen eller engagemang 

har ökat avsevärt i Västerås, enligt politikerna. Det har ju inträffat i enstaka fall 

att politikerna e-mailbombades av medborgarna via nätet när de var berörda av att 

ett visst beslut skulle fattas. Medborgarna använde sig av Internet som en lämplig 

kanal för att lägga fram sina åsikter eller visa sina invändningar i syfte att påverka 

politiken. Men ur politikernas perspektiv är en sådan typ av politisk engagemang 

egoistiskt, eftersom dagens medborgare kämpar för sin egen sak, inte för alla, 

vilket betraktas som en oönskad utveckling i vårt samhälle. 
 

Men ur ett framtidsperspektiv pekar de flesta politikerna dock på stora 

möjligheter beträffande mobilisering av medborgare och att skapa intresse hos 

dem. Politikernas inställning när det gäller IKT pendlar på något sätt mellan 

dominerande pessimism i dagsläge till lite mer optimistisk hållning i ett längre 

perspektiv i denna fråga. Fast denna övergång är inte märkvärdig när det gäller 

själva politiken i helhet.  
 

Internet är ett snabbt och stort medium (jmf Nord, 2002) men inte interaktivt när 

det gäller kommunikationen mellan politikerna och medborgarna i Västerås 

kommun. Det är kanske därför den inte har fått stor betydelse i kommunikationen 

mellan väljare och valda, vilket naturligtvis kan leda till mindre inflytande. 

Kommunens hemsida är konservativ i sin utformning i den meningen att 

kommunikationen främst går i riktning uppifrån – och ned, vilket får till följd att 

Webbplatsen snarare framstår som elektroniska pamfletter än interaktiv fora. 

Brist på debattforum är den största anledningen till försämrad interaktivitet. Det 

finns ingen möjlighet att föra diskussioner via kommunens hemsida vilket 

påverkar medborgarnas influens över politiken negativt. I denna bemärkelse har 

Västerås kommun inte alls varit framgångsrikt. Det är i stort sett en 

informationskanal som kan vara ett komplement till andra medier genom att ge 

medborgarna nya och bättre möjligheter att skaffa sig information och nyttja 
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kontaktvägar till politiker och myndigheter, läsa kommunala handlingar osv. Den 

offentliga debatten har inte samma omfattning och djup som i andra lokala 

medier. IKT kan inte ersätta eller avsevärt komplettera de lokala mediernas alla 

demokratiska funktioner. Följaktligen ses ingen anledning av politiker att satsa på 

detta medium för att utvidga kommunikations möjligheter. Nord (2002) beskriver 

att Internet som en alternativ informations- och debattkanal kan skapa ett tryck 

mot de traditionella medierna eftersom de politiska makthavarna här kan 

presentera sina egna versioner av politiska frågor. Det verkar inte stämma i 

Västerås kommun. Brist på personliga hemsidor eller det som brukar kallas för 

blogg kan betraktas som ett hinder för politiker att presentera och lägga fram sina 

egna idéer och tolkningar av olika frågor eller skapa mer personliga relationer 

med sina väljare.  
 

Under intervjuernasgång ombads politikerna även att sätta betyg på en femgradig 

skala när det gällde relationen mellan IKT och politisk kommunikation i 

dagsläget. Resultatet blev en trea, det vill säga ett neutralt betyg vilket kan tolkas 

som både tillfredställelse och utrymme till förbättring. 
 

Sammanfattningsvis kan man påstå att det finns en stark tro bland ledamöterna i 

kommunstyrelsen på det fungerande politiska systemet dvs. den representativa 

demokratin. Det politiska klimatet präglas av en sorts konservatism eller 

pessimism när det gäller IKT ur ett demokratiskt perspektiv. Uppenbarligen tycks 

det inte finnas något behov av tillämpning av IKT på ett sådant sätt att man ska få 

in mer information till de beslutsfattande organen.  
 

Internet verkar inte ha lyckats med att minska gapet mellan politiker och 

medborgare. Man kan dra slutsatsen att Internet inte har så stor betydelse i syfte 

att kommunicera politiskt. Politikerna som har en negativ inställning om 

medborgarnas inflytande via nätet argumenterar att samhällsutvecklingen går mot 

fel håll. Konflikten mellan samhälleliga strukturer som baserats på kollektivism 

och den nya trenden mot individualism som förstärks av informations- och 

kommunikations teknik, betraktas som en oönskad utveckling. Ur pessimisternas 
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perspektiv låter ”den individualistiska begäran”, egoistiskt och kan uppfattas som 

tabu, vilken i sin tur förstör demokratin i framtiden. 
 

IKT upplevs ha många fördelar och potentialer samt många svårigheter och 

hinder som överväger i detta fall. Nackdelar är betydligt flera i avseende på 

kommunikationen mellan medborgare och makthavare. I dagsläget anses Internet 

av många respondenter som suveränt horisontellt kommunikationsmedel snarare 

än ett vertikalt sådant.  
 

Det finns mycket att göra för att uppnå den sorts demokrati som brukar kallas för 

diskussionsdemokrati i Västerås kommun när det gäller tillämpning av IKT som 

en kommunikationskanal, som gynnar dialog och diskussion mellan de styrande 

och de styrda. Marknadsföring, utbildning, diskussionsforum, personliga 

hemsidor (blogg), tillämpning av användarvänlig design på kommunens hemsida 

och införandet av en mer effektiv informationsstrategi är väsentliga element som 

gynnar möjligheten till mer dialog och interaktivitet vilket kan påverka 

demokratins kvalitet. Men det har gjorts så lite, nästan ingenting, för att utnyttja 

möjligheten. ”Det är bra som det är” är en dominerande uppfattning bland 

politiker i Västerås kommun.  

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med min uppsats är att se hur politikerna uppfattar användandet av Internet 

i den politiska kommunikationen med medborgarna. Utgångspunkten för val av 

metod ska vara undersökningens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997).  
 

Metoden jag har valt till min undersökning är en kvalitativ metod och 

huvudmaterialet för denna studie samlats in i form av kvalitativa intervjuer. För 

kvalitativa undersökningar är det viktigt att försöka fånga innebörder, 

erfarenheter, känslor och uppfattningar av ämnet samt försöka fånga det som är 

viktigt. Det är nödvändigt att ta hänsyn till både de direkt uttalade 

beskrivningarna och vad som sägs mellan raderna. Bland många tekniker och 
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metoder som tillämpas under datainsamlingsfasen bland annat deltagande 

observation, enkätundersökning, fokusgrupp eller fältstudie passar kvalitativa 

intervjuer bäst för min undersökning. Genom kvantitativ metod i form av 

exempelvis en enkätundersökning var det svårt att fånga upp nyanser i 

intervjupersonens tyckande och svar.  
 

Med semistrukturerad intervjufrågor hade jag större möjligheter att fång 

politikernas erfarenheter och uppfattningar om ämnet. Genomförande av 

intervjuerna kombinerades med ytterligare kontrollfrågor och följdfrågor. Med 

sådana frågor fick jag fördjupa mig ännu mer i frågan samt eliminera 

missförstånd eller misstolkningar vilket kunde i sin tur påverka både validitet och 

reliabiliteten på uppsatsen positivt.  
 

Med tanke på den tid man har i sitt förfogande under en uppsatsskrivning ansåg 

jag att det var lämpligt att använda mig av kvalitativa intervjuer.  

 

5.3 Studiens praktiska implikationer 
 

Med tanke på uppsatsens syfte fick politikerna själva beskriva sitt perspektiv på 

IKT: s roll i den politiska kommunikationen med medborgarna.  
 

 Denna studie har bidragit till att visa att Internet kan ha stor betydelse i det 

politiska sammanhanget, med tanke på de potentialer som finns i denna kanal. 

Kännedom om både för- och nackdelar i användandet av Internet i enskilda fall 

kan vara en grund för andra forskare för att kunna identifiera och förstå de 

befintliga problem, politiska uppfattningar och strukturella invändningar som 

politikerna har när det gäller hantering av stor mängd information via nätet. Med 

sådan kunskap ska man vara naturligtvis mer försiktigt att överdriva om nätets 

kapaciteter när det gäller relationen mellan Internt och politisk kommunikation.  

Denna studie liksom fler liknande empiriska studier kan också vara underlag för 

att utveckla metoder för att tillämpa Internet som en mer användarvänlig, effektiv 

och interaktiv kommunikationskanal.  
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5.4 Studiens teoretiska implikationer 
 

Resultatet av denna studie visar att det finns en ömsesidig påverkan mellan 

teknisk utveckling och samhällelig/politisk utveckling. I den mening att den ena 

inte nödvändigtvis leder till den andra, utan det krävs andra förutsättningar. Det 

ska inte överdrivas om betydelsen av IKT och dess inverkan på politiska 

kommunikation och demokrati.  
 

Med hjälp av en sådan teknik går man inte mot en e-demokrati per automatik, 

utan det krävs institutionella förändringar eller attityd förändring på själva 

politikerna också. Politikernas acceptans/vilja är avgörande i det här 

sammanhanget för att tillämpa nya kommunikationskanaler. Det finns alltså 

institutionella motståndskrafter i det politiska systemet vilket innebär att 

demokratisering ska börja uppifrån det vill säga politiska institutioner och 

politiker ska ta initiativet för att genomföra demokratiska reformer.  

 

53 



6. Referenser 
 
Abrahamsson, K. (1993).  Medborgaren i samhällsdialogen. Stockholm: Publica. 
 
Befring, E. (1994). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Tredje upplagen. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Bengtsson, H. (2001). Politisk kommunikation och demokrati. Lund:  Studentlitteratur. 
 
Dimbleby, R. & Burton, G. (1995). Kommunikation är mer än ord. Lund:  
Studentlitteratur. 
 
Grönlund, Å. (2001). IT, demokrati och medborgarnas deltagande. Stockholm: Elanders 
Gotab. 
 
Hacker. K. & Van Dijk. J. (2000). Digital democracy: issues of theory and practice. 
London: Sage  
 
Halvorsen, K. (1992). Samhällsveteskaplig metod.  Lund: Studentlitteratur 
 
Hauge. B. & Loader. B. (1999). Digital democracy: discourse and decision making in 
the information age. London: Routledge.   
 
Held, D.(1996). Demokratimodeller, från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. 
Översättning: Jordebrandt, S. & Persson. A. Göteborg: Daidalos 
 
Ilshammar, Lars. (2002). Offentlighetens nya rum: Teknik och politik i Sverige 1969- 
1999, DemocrIT nr. 1, Örebro Studies in History 2, Örebro,  
 
Hellmark, C. (1998). Typografisk handbok.Stockholm: Ordfront,  
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
McQuail, D. (2000). Mass communication therory. London: Sage.  
 
Nord, L. (2002). IT och demokrati. Lund: Studentlitteratur. 
 

54 



Norris, P. (2001). Digital devide? Civic engagement, information poverty, and the 
Internet worldwide. New York. Cambridge university press.  
 
Nowak, K. & Wärneryd, K-E. (1979).  Kommunikation och påverkan. Stockholm  
 
Nowak, K.(1983). Kommunikation och påverkan. (8:e uppl.) Stockholm: Ljunglöfs. 
 
Olsson, A. R. (1999) Elektroniska demokrati. SOU 1999:12. (Elektronisk) 
Tillgänglig:<.http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/78/21d7419e.pdf > (2004-12-01). 

 
Patel, R &  Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. 2:a upplagen, Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Reed. M. (2002). Digital democracy. Sierra, Vol 87, issue: 5, pages: 66-68 
 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Strömbäck, J. (2004). Den medialiserade demokratin. Kristianstad: SNS Förlag. 
 
Svenska kommunförbundet (2004). Jag hör av mig när jag känner mig redo, 
medborgarinflytande i 27 kommuner. Demokrati redovisning oktober 2004  
 
Trost, J. (2001). Enkätboken., Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. 2:a upplagen, Lund: Studentlitteratur. 
 
Wilhelm. A. (2000). Democracy in digital age: challenges to political life in cyberspace. 
New York. Routledge.   
 
Windahl, S. & McQuail, D.(1978).Kommunikationsmodeller. Lund: Studentlitteratur. 
 
Åström, J. (1999). Digital demokrati? Idéer och strategier i lokal IT-politik, SOU 
1999:117. (Elektronisk)Tillgänglig:< 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/32/c3fb94f8.pdf > (2004-12-12). 
 
Åström, J. (2004). Mot en digital demokrati? Teknik, politik och institutionell 
förändring. Örebro: DocuSys,  
 
www.vasteras.se  

55 

http://www.vasteras.se/


 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Namn: 
Utbildning: 
Ålder: 
Yrke/ yrkesuppgifter: (sedan:) 
 

• Hur kommunicerar du med medborgarna via nätet? (e- post, debattforum,chat rum) 
• Vilka kontakter har du med medborgare/allmänhet via IT? 
• Vad handlar det om mest?  
• Hur många E- post får du av medborgarna genomsnitt/vecka/dag?  
• Hinner du svara alla? Annars vem gör det? 
• Debatt, E- post, diskussionsforum, debattinläggningar, webb- TV, dialog? 
• Har du personlig hemsida? (antal besökande/mail osv.) 
• Hur mycket tid lägger du ner för att ta kontakt/diskutera med dem? (Känns det 

jobbigt? Eventuella fördelar/nackdelar?). 
• Ser du Internet som en politisk kommunikations medel? (som kan kanalisera 

folkets vilja) 
• Tror du medborgarna har fått större inflytande över politiken med hjälp av 

Internet? Hur? 
• Har de fått större möjlighet att påverka politiken utan att vara medlem i ett politiskt 

parti? 
• I hur stor utsträckning kan de påverka politiken/dagordningen genom sina 

kommentarer och debatter? (via nätet) 
• Trycket från medborgarna (ökat/minskat?) Om man jämför detta med några år 

sedan? Eventuella orsaken? 
• Har IT påverkats medborgarnas engagemang i politiken? Ökat/minskat? Orsak? 
• Hur kan IT vara en bidragande orsak till bättre politisk kommunikation? 
• (mer politiskt intresse och deltagande hos folket)? 
• Vilka erfarenheter har du från ditt politiska arbete av IT-användning? 
• Vilken potential ser du? 
• Vilka ev. hinder har du mött? 
• Eventuella förslag för att förbättra kommunikationen mellan dem? 
• Känns det stressigt när det gäller hantering av stora mängder information? 
• Att sätta betyg på en femgradig skala när det gäller relationen mellan IT och 

politisk kommunikation i dags läge. 
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