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Sammanfattning 

 

E-demokrati är ett förhållandevis nytt forskningsområde med stor 

utvecklingspotential. Det handlar om den demokratiska dimensionen av området 

som kallas e-förvaltning (e-government). Det innefattar de politiska diskussionerna 

som sker med hjälp av informationsteknik. Informationstekniken skapar 

kommunikationskanaler mellan politiker och medborgare. Ett exempel skulle kunna 

vara ett forum på Internet där det är möjligt att diskutera politiska frågor. E-

demokrati är ett ämne som inverkar på den demokratiska dialogen i samhället och 

berör samtliga medborgare. I den här uppsatsen har jag undersökt ämnet och 

kartlagt hur det kan användas som ett instrument för att förbättra för medborgarnas 

möjligheter att vara delaktiga i de demokratiska processerna. Det diskuteras vägar 

att gå och belyser för- och nackdelar med olika angreppssätt. 

 

Att utveckla e-demokrati i en kommun är svårt, än svårare är det för mindre 

kommuner som ofta inte har samma resurser som de större. Det krävs engagemang 

från flera håll och i den här studien undersöks verktyg för kommunikation och det 

klargörs vilka roller olika aktörer bör spela för att få e-demokratin framgångsrik. 

 

Studiens syfte har varit att utveckla och beskriva för mindre kommuner hur de kan 

etablera en legitim e-demokrati och därigenom få invånarna mer involverade i den 

demokratiska processen. Uppsatsen tydliggör för läsaren vilka problemområden det 

finns i att försöka skapa en legitim e-demokrati samt kommer med råd hur dessa kan 

hanteras.  E-demokrati i mindre kommuner är ett område som inte fått så mycket 

uppmärksamhet i tidigare forskning vilket har gjort arbetet mer inspirerande. Att få 

vara en av de första skribenterna hjälper till att höja kunskapsnivån om ämnet har 

varit motiverande och spännande.  
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Studien bygger på material insamlat genom intervjuer såväl som resultat och 

erfarenheter från tidigare forskning. Målet med uppsatsen är att läsaren ska få en 

bättre insikt om hur e-demokrati kan utvecklas i mindre kommuner och därigenom 

öka viljan hos medborgare att vara delaktiga i de demokratiska processerna och 

påverka den lokala politiska agendan. 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om e-demokrati. Inledningskapitlet handlar om att ge en 

bakgrund och problemformulering till uppsatsen. Det motiverar och förklarar syftet 

samt deklarerar den frågeställning som är avsedd att besvaras med uppsatsen. För 

att ge tydliga ramar förklaras vilka avgränsningar som gjort och förtydligar vilken 

målgrupp av läsare uppsatsen framförallt är inriktad mot.      

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I början av 1900-talet började Sverige arbeta för att utveckla sin demokrati genom 

att gå från begränsad rösträtt till ett mer modernt demokratiskt styrelseskick. I det 

gamla samhällsstyret var det bara markägare som var tillräckligt rika som fick rösta i 

kommunala val. Det var året 1918 som Sverige började införandet av allmän rösträtt. 

Det var ett stort steg som i förlängningen innebar att kvinnor fick rätt att rösta.1 

 

Den allmänna rösträtten innebär att människor har möjlighet att påverka sin vardag 

betydligt mer, medborgarna kan föra en dialog och föra fram sina åsikter och idéer 

till politikerna. De kan påverka den politiska dagordningen. Några problem som dykt 

upp med tiden är ett minskat valdeltagande, misstroende mot politiker och ett 

minskande antal medlemmar hos olika politiska partier. Problem leder i sin tur till att 

politiken som förs tappar i förankring hos medborgarna.2    

 

Demokratins former har på senare år utvecklats med hjälp av informationsteknik (IT), 

och då främst genom användandet av datorer och på senare år alltmer i form av 

smarta telefoner och surfplattor anslutna till Internet, som många anser att det finns 

                                                        

1
 Ross (2003) 

2
 SKL (2003)  
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goda möjligheter för att underlätta för medborgarna att ta del av demokratin och 

dess funktion3. IT har tagit omvärlden närmare människorna och har via Internet gett 

medborgarna tillgång till en väldigt stor kunskapsdatabas. Det går via 

informationstekniken att skapa dialog med människor från världens alla hörn.4 IT ses 

även av många som lösningen på politiskt ointresse och lågt valdeltagande. Men är 

det verkligen så enkelt? Macintosh (2012) belyser faktumet att det inte är 

informationstekniken i sig själv som skapar delaktighet hos medborgarna. 

Informationstekniken är bara en kanal som möjliggör för delaktighet. Engagemanget 

måste finnas hos människorna, det går inte att bygga in i något system.5 Faktum är 

att olika typer av informationsteknik påverkar på olika sätt.6 Det är här e-demokrati 

kommer in i bilden. Informationsteknik ger nämligen goda möjligheter att stödja och 

underlätta funktion och deltagande i demokratin.7 Just delaktighet i den 

demokratiska dialogen är en punkt som diskuterats länge eftersom det anses att 

folkvalda politiker måste föra en dialog med dem de representerar eftersom 

dialogen skapar en bättre beslutsprocess samt kan göra besluten mer legitima8.  

 

Jag kommer i uppsatsen undersöka hur det går att öka delaktigheten i en demokrati. 

Delaktighet är en viktig aspekt inom demokratin, till exempel som Goldkuhl uttrycker 

det: 

 

                                                        

3 Grönlund (2001) 

4
 SKL (2010) 

5 Macintosh (2012) 

6 Ohlin (1999) 

7
 Ingdahl (2008) 

8
 Ibid. 
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”Delaktighet föder engagemang. Engagemang är en förutsättning för reell 

gemensam problemlösning. Genom att lösa problem gemensamt ökar möjligheten 

att uppnå goda förändringar.”9 

 

E-demokrati blommade upp i början på 2000-talet och blev ett omdebatterat ämne 

som nu ungefär ett decennium senare fortfarande är modernt att diskutera. En av 

anledningarna till att det är modernt att diskutera är att det möjliggör delaktighet i 

demokratin.10 Redan 1994 mötte IT ett brett stöd från de svenska partierna rörande 

faktumet att IT kan fungera som medel för att vitalisera demokratin.11 

 

E-demokrati kan som Grönlund definierar det ses som ”det demokratiska spelet i 

elektroniska forum.” 12 Med det här syftar han nog framförallt på medborgardialog 

som sker med hjälp av informationsteknik.  

 

Eftersom nationell och kommunal politik skiljer sig mycket åt finns det stora 

skillnader vad gäller förutsättningarna för hur framgångsrik e-demokrati kan bli.13  

Det är lättare att införa e-demokrati i en kommunal verksamhet eftersom det blir 

enklare att hitta frågor som är enkla att hantera om det uppstår problem med det 

valda kommunikationsverktyget.14 Det finns en större närhet till frågorna och det är 

enklare för medborgarna att relatera till frågorna samtidigt som de har möjlighet att 

känna att de kan påverka den politiska agendan. Svårigheterna som ligger hos 

kommunerna är att veta hur de ska sätta igång och utveckla e-demokratin i sin 

                                                        

9 Goldkuhl (2011) 

10
 Ibid. 

11 Ilshammar (2002) 

12 Grönlund (2001) 

13
 Ibid. 

14
 Ibid. 
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kommun. Det finns många aspekter som de måste fundera över hur de ska lösas. En 

stor punkt är till exempel digitala klyftor (3.6), som handlar om att det finns 

skillnader i människornas möjlighet att ta till sig information på grund av exempelvis 

tillgång till eller kunskap om informationsteknik. Anledningen att digitala klyftor är 

en viktig punkt i arbetet med e-demokrati är enligt undertecknad att det i en 

demokrati är det viktigt att alla medborgare har möjlighet att ta del av och vara 

delaktiga i den politiska debatten. Staten och kommuner bör arbeta för att samtliga 

medborgare ska ha möjlighet att vara delaktiga i alla former av demokrati (inklusive 

e-demokrati). En demokrati bör inte avsiktligt utesluta medborgare från att vara 

delaktiga i debatten. Därmed är digitala klyftor en viktig punkt att hantera för 

kommuner och kommer behandlas vidare i denna uppsats.  

1.2 Syfte 

Genom att ta utgångspunkt i bakgrund och problembeskrivning definierar jag 

följande syfte: 

  

Syftet är att undersöka och beskriva möjligheter med e-demokrati och genom analys 

av teorier och en kvalitativ fallstudie vägleda hur politiker och tjänstemän kan skapa 

en legitim e-demokrati som förbättrar möjligheterna för medborgare i en mindre 

kommun att vara delaktiga i den demokratiska processen. 

1.3 Frågeställning 

För att möta syftet har jag formulerat följande frågeställning. Underfrågorna hjälper 

till att besvara huvudfrågan. 

 Hur kan politiker och tjänstemän skapa en legitim e-demokrati som förbättrar 

möjligheterna för medborgare i en mindre kommun att vara delaktiga i den 

demokratiska processen? 
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o Varför är det viktigt att kommunen ökar delaktigheten i e-

demokratin? 

o Hur kan en mindre kommun öka delaktigheten i den demokratiska 

processen genom att använda informationsteknik? 

o Vilka roller kan de olika aktörerna i kommunen spela för att utveckla 

en legitim e-demokrati? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen har riktats in på mindre kommuner eftersom de har speciella 

förutsättningar gentemot större kommuner. Med en mindre kommun avses en 

kommun vars invånarantal inte överstiger 20000 invånare. Förutsättningar som 

skiljer sig åt normalt sett är främst att mindre kommuner har mindre resurser att 

tillgå. Med resurser avses i det här fallet såväl ekonomiska som arbetsresurser. 

Uppsatsen kommer inte beröra nationell e-demokrati även om det finns delar som 

säkert skulle gå att applicera på den nivån. 

 

Fokus kommer att ligga på att undersöka hur en kommun bör arbeta för att försöka 

öka delaktigheten och inflytandet i det demokratiska spelet genom att använda sig 

av e-demokratiska verktyg. 

1.5 Målgrupp 

Den främsta målgruppen för den här uppsatsen är kommunanställda med intresse 

för hur de ska kunna utveckla och öka delaktigheten i e-demokratin i sin kommun. 

Andra intressenter för uppsatsen förväntas vara aktörer som exempelvis forskare 

och uppsatsskribenter inom informatik och/eller statsvetenskap. 
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Eftersom jag förutsätter att det finns ganska stor skillnad kunskapsmässigt, bland 

aktörerna som förväntas läsa den här uppsatsen kommer jag att skriva uppsatsen på 

ett vis som möjliggör att samtliga dessa aktörer har möjlighet att förstå min text. 

1.6 Disposition 

 

 

Figur 1 Disposition  
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2 Metod 

I det här kapitlet presenteras relevanta synsätt på forskningsmetodik. Det 

presenteras hur undertecknad valt att förhålla sig till metodikerna i den här 

uppsatsen. Sedan presenteras de tekniker som jag valt att använda mig av för att 

samla in och analysera information. 

2.1 Ansats 

Nedan förklaras två forskningsansatser som forskare kan använda sig av när de 

genomför en studie. 

2.1.1 Positivism 

Positivismen är en vetenskapsteoretisk inriktning som hävdar att alla påståenden 

måste verifieras annars är de meningslösa.15 Enligt positivismen är det viktigt att 

vetenskapen bygger på säker kunskap, forskaren söker ständigt efter orsakssamband 

som han sedan försöker att förklara. Han har till uppgift att vara tydlig med vad som 

är fakta och vad som är värderingar.16 I grund och botten försöker positivismen nå 

fram till samma exakthet som matematiken gör. Den kvantitativa forskningen har sin 

grund i positivismen.17 

 

Det finns fem påståenden som kan karakterisera vad positivismen står för: 

 Det måste gå att bekräfta ett fenomen med något av de mänskliga sinnena 

för att det ska kunna bekräftas som kunskap. 

 Syftet med positivismen är att generera hypoteser som går att pröva om de 

stämmer. Det här kallas deduktivism. 

                                                        

15 Gustavsson, B (2004) 

16
 Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) 

17
 Lundahl & Skärvad (1999) 
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 I positivismen försöker forskaren samla in fakta som skapar grund för 

regelbundenhet. Det här kallas induktivism. 

 Vetenskapen ska sträva efter att vara så objektiv som möjlig. Det bör inte 

finnas några värderingar i det som framställs som kunskap. Det här kallas 

objektivism. 

 Det ska vara en påtaglig skillnad mellan normativa och vetenskapliga 

påståenden.18 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är en forskningsansats som används frekvent inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Med hermeneutik försöker forskaren att förklara 

sociala och mänskliga företeelser.19 Det handlar om att tolka fenomen utifrån 

forskarens förståelse av fenomenet.20 

 

En definition av hermeneutik skulle enligt Föllesdal vara studerandet av vad 

förståelse är för något, och hur det kan uppnås. För att uppnå förståelse måste 

forskaren beskriva tillvägagångssättet för hur tolkningen ska göras om till förståelse 

av det som undersökts. Det är vanligt att forskaren därefter sätter upp en hypotes 

och undersöker om materialet och hypotesen visar på samma resultat.21 

 

Syftet med hermeneutik är att det ska gå att se mer och djupare än vad det 

insamlade materialet visar, detta genom att forskaren fyller i de luckor som finns 

mellan insamlade data i undersökningen. Han gör det genom att göra en 

helhetsbedömning av det insamlade materialet. Det här innebär att forskaren kan 

                                                        

18 Bryman (2002) 

19 Repstad (2007) 

20
 Gustavsson (2004) 

21
 Föllesdal (1995) 
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spekulera fritt kring den insamlade informationen, men det kräver tydlighet i 

argumentation och arbetssätt.22 

 

Enligt Gustavsson är hermeneutik ett samspel mellan tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring. Tolkning kan ses som hur forskaren tyder den data han 

arbetar med. Förståelse handlar om vilken insikt forskaren får genom sitt arbete och 

den insamlade informationen. Förförståelse hjälper till att förstå ett fenomen genom 

att forskaren har erfarenheter kring ämnet sedan tidigare. Förklaringen är den sista 

delen och den behövs ofta för förståelsen. Även det omvända gäller för att kunna 

förklara behöver forskaren kunna förstå.23 

 

Inom hermeneutiken kan inte forskaren vara helt objektiv även om det eftersträvas, 

detta på grund av att man är den man är och har den kunskap man har. Det här 

medför att ingen forskare kan vara totalt objektiv i sin forskning.24 

2.2 Metodteori 

Nedan beskrivs två metoder som forskare använder sig av när de vill genomföra en 

studie. 

 

Kvantitativ metod har som tidigare nämnts sin grund i positivismen. Ofta använder 

forskarna matematik, statistik och aritmetiska formler för att därigenom dra upp 

klara riktlinjer för hur undersökningen ska genomföras.25 För att data ska betecknas 

                                                        

22 Gustavsson (2004) 

23 Ibid. 

24
 Lundahl & Skärvad (1999) 

25
 Andersen (1998) 
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som kvantitativa måste de vara mätbara, det vill säga att de kan indelas efter 

kvantitet för olika svarsalternativ och kallas för hårda data.26  

 

Kvantitativ metod går ut på att generalisera genom att sätta siffror på objekt och 

händelser enligt uppsatta regler. En kvantitativ forskare försöker reducera ner 

kvalitativa storheter till siffror för att kunna differentiera de olika 

undersökningsobjekten.27 

 

Den kvantitativa metoden har tre faser. I den första fasen sätter forskaren upp 

hypoteser kring det han vill utforska, och skapar därefter en handlingsplan för hur 

detta ska gå till. Den första fasen kan kallas för planeringsfasen. Nästa fas är att 

samla in all data till undersökningen. Den insamlade informationen är till för att 

stödja eller stjälpa de hypoteser som tidigare är uppsatta. Den här fasen kallas för 

datainsamlingsfasen. Den sista och avslutande fasen är analysfasen där materialet 

analyseras och bearbetas.28 

 

Kvalitativ metod är inriktad på att reda ut ett fenomens egenskaper. Det går att se 

kvalitativ metod som en motsats till kvantitativ metod. Den stora skillnaden är att i 

kvalitativ metod använder sig inte forskaren av mätningar på samma sätt som han 

hade gjort vid användningen av kvantitativ metod. Han använder sig inte av siffror på 

samma sätt när han genomför analysen av det material han samlat in. I kvalitativ 

metod ligger fokus mer på kunskap som samlats in genom texter och intervjuer.29 

 

                                                        

26 Larsen (2009) 

27 Gustavsson (2004) 

28
 Lundahl & Skärvad (1999) 

29
 Sverke (2004) 
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Syftet med kvalitativ metod är att skapa djupare kunskap om ett objekt. Metoden 

används för att ge en holistisk bild över specifika fenomen. Kvalitativ metod har ett 

mer flexibelt sätt att söka information än kvantitativ metod.30 

2.3 Deduktion, abduktion och induktion 

Dessa begrepp handlar om hur forskaren kommer fram till sina slutsatser och 

förklaras närmare nedan. 

 

Deduktion handlar om att forskaren ska dra logiska slutsatser utifrån generella 

principer om enskilda händelser. Ett exempel på det är att forskaren använder sig av 

teorier när han uttalar sig om ett fenomen. Forskaren menar, att om premisserna är 

sanna och stämmer överens med teorin, kan slutsatsen dras att konklusionen också 

är sann. Deduktion är alltså härledning med logiska slutledningsregler.31 

 

Det är vanligt att forskaren utgår från teorier och ställer upp hypoteser som han vill 

undersöka med ett empiriskt material. Med hjälp av det empiriska materialet 

besvaras hypoteserna som tidigare satts upp genom analys av materialet. Deduktion 

förknippas framförallt med ett kvantitativt synsätt.32 

 

Ett exempel på tankesättet i deduktion ges genom följande: 

 

Premiss 1: A=B 

Premiss 2: B=C 

Slutsats: A=C  

 

                                                        

30 Ibid. 

31
 Andersen (1998) 

32
 Bryman (2002) 
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När forskaren använder sig av induktiv ansats dras slutsatser utifrån observationer. 

Eftersom forskaren generaliserar utifrån ett fall går det inte att hävda att det är 

logiskt giltigt, det hade behövts en större datamängd för att kunna göra det.  Det 

finns även en möjlighet att forskaren lyckats hitta ett väldigt annorlunda 

undersökningsobjekt, som innebär att det inte är allmängiltigt. Med en induktiv 

ansats går det inte att hävda att något är sant men det går att hävda att det är 

väldigt sannolikt.33 I och med att det inte är helt säkert att forskaren har dragit en 

korrekt slutsats när han använder sig av en induktiv ansats är det inte säkert att en 

annan forskare som gör om samma studie kommer fram till samma resultat.34 

 

När forskaren använder sig av en analytisk abduktion innebär det att analysen växer 

fram under arbetsprocessen genom att empirin och teorin ställs mot varandra.35 

Abduktion kan därmed ses som en blandning av de två föregående ansatserna där 

växelverkan mellan teori och empiri driver arbetet framåt. Teorin utvecklas 

successivt genom att testas empiriskt.36 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Dessa två begrepp är viktiga för forskaren att vara medveten om vad de betyder, 

eftersom det medför ett bättre resultat på studien. Därför kommer begreppen att 

förklaras närmare nedan. 

 

Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet. Reliabilitet handlar om att se till att 

undersökningen utförs på ett korrekt sätt. Forskaren ska sträva efter att det ska gå 

                                                        

33 Klaussen (2006) 
34 Thurén (2007) 

35
 Avelsson & Sköldberg (1994) 

36
 Patel & Davidson (2003) 
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att uppnå samma resultat om samma studie genomförs flera gånger.37 För att 

uppehålla hög reliabilitet är det viktigt att vara noggrann vid insamling och 

bearbetning av materialet som används i arbetet. Genomförs ett test flera gånger 

och samma resultat uppnås, har forskaren uppnått det som kallas 

återtestningsreliabilitet.38 Detta ifrågasätter många forskare att det går att göra med 

en kvalitativ undersökning.39 Detta i och med att det inte går att återskapa samma 

situation i en annan miljö. Vid ett intervjutillfälle spelar exempelvis flera faktorer in. 

Dynamiken vid intervjutillfället, hur väl respondenten känner att den kan prata fritt i 

intervjun, maktbalansen inom organisationen och personkemi mellan intervjuaren 

och respondenten är exempel på faktorer som påverkar och gör situationen omöjlig 

att återskapa.40 Strauss och Corbin (1998) har dock ett annat förhållningsätt till att 

materialet går att återskapa. De anser att det är tillräckligt att forskare når liknande 

teoretiska utsagor om liknande studerade objekt. Yin(1994) kom fram till att forskare 

ska ha förhållningssättet att noggrant redovisa sina vägval för att upprätthålla god 

trovärdighet. 

 

Validitet innefattar orden giltighet och relevans. Reliabilitet är en förutsättning för 

validitet, men det omvända gäller däremot inte. Reliabilitet är ett villkor för att 

uppfylla validitet.41 För att validiteten ska vara hög är det viktigt att forskaren samlar 

in data med hög relevans för frågeställning och problemformuleringen som är 

uppsatt för den specifika studien. För att uppnå hög validitet ska forskaren försöka 

undvika systematiska fel i undersökningen. Lundahl och Skärvad (1999) definierade 

validitet just som en frånvaro av systematiska fel. Det är viktigt att forskaren strävar 

                                                        

37
 Ibid. 

38 Sverke (2004) 

39 Merrian (1994) 

40
 Patton (1990) 

41
 Gustavsson (2004) 



LINKÖPINGS UNIVERSITET   2014/11/09 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Informatik 

 

 

15 

 

efter att uppnå hög validitet eftersom det därmed går att dra korrektare slutsatser 

utifrån materialet. En studie med låg validitet leder ofta till felaktiga slutsatser.42 

 

Det går att identifiera två olika typer av validitet som Lundahl och Skärvad kallar för 

inre och yttre validitet. Den inre validiteten handlar exempelvis om mätinstrument 

inte mäter det de förväntas mäta. Yttre validitet handlar om överensstämmelsen 

mellan indikatorer och de undersökta förhållandena.43Det handlar även om hur väl 

studien är överförbar på andra situationer och inte endast på den specifika studien, 

vilket skulle kunna benämnas som studien generaliserbarhet.44 

 

För att säkerställa en hög inre validitet finns sex strategier som den kvalitativa 

forskaren kan använda sig av.45 

1. Triangulering (se nedan) 

2. Deltagarkontroll (respondenterna får kommentera materialet) 

3. Observation under lång tid 

4. Kollegial horisontell granskning (forskarkollegor granskar och kommenterar 

resultatet under processen) 

5. Deltagande angreppsätt (respondenterna deltar kontinuerligt i 

forskningsprocessen) 

6. Klargörande av potentiella skevheter  

Det finns ett flertal olika varianter av triangulering som en kvalitativ forskare kan 

använda sig av.46  

1. Forskartriangulering (flera forskare studerar samma sak) 

                                                        

42
 Sverke (2004) 

43 Lundahl & Skärvad (1999) 

44 Yin (1994) 

45
 Merriam (1994) 

46
 Denzig (1978) 
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2. Metodtriangulering (Flera metoder används i studien) 

3. Datatriangulering (Användandet av flera datakällor i studien) 

4. Teoritriangulering (Använda flertalet teoretiska perspektiv för att belysa 

studien) 

 

För att hålla god yttre validitet finns fyra former av generaliserbarhet.47 Den första 

formen är begreppsutveckling. Det innebär att begrepp genereras utifrån fallstudier 

och sedan visar det sig att dessa har mer generell tillämpning utanför det specifika 

fallet. Den andra formen innebär att sammanhängande teori som utvecklats inom 

ramen av fallstudien visar sig vara tillämpbart utanför den specifika studien. Den 

tredje formen är när forskaren utifrån extern teori och en fallstudie kan förklara olika 

fenomen. Den sista formen är när en forskare gör djupa beskrivningar av ett 

noggrant avgränsat område.  

2.5 Metodmässigt val 

Här presenteras de metodmässiga val som gjorts i uppsatsen. 

2.5.1 Val av ansats 

Det här arbetet har genomförts enligt det vis som det hermeneutiska synsättet 

förespråkar, eftersom det i den här studien har handlat om att skapa en förståelse 

kring det som har undersöks. Det är viktigt att på ett tydligt sätt visa vilken tolkning 

som har gjorts av undertecknad. Jag har ansträngt mig för att det ska framgå vilken 

förståelse jag har kring ämnet men även vilken förförståelse som jag besuttit om 

ämnet. Ansträngningar har gjorts för att det ska vara enkelt att förstå varför 

slutsatserna dragits. Allt det här eftersom den hermeneutiska ansatsen förespråkar 

tydlighet i dessa frågor. 

 
                                                        

47
 Walsham (1995) 
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Det positivistiska synsättet har lämnats åt sidan eftersom jag har haft för avsikt att 

arbeta efter ett hermeneutiskt arbetssätt. Jag bedömer det hermeneutiska 

arbetssättet som mer passande eftersom jag strävar efter att få en djupare kunskap 

och förståelse kring de frågeställningar (1.3) som ställts upp. Ämnet e-demokrati och 

den presenterade frågeställningen är väldigt komplext. Jag anser att ett 

hermeneutiskt arbetssätt kommer fånga in komplexiteten och ge en bättre 

helhetsbild över organisationen och dess e-demokrati och på detta sätt kunna se 

möjligheter eller brister som det går att ta lärdom av. Det hermeneutiska 

arbetssättet ger mig som forskare större möjligheter att fylla i de luckor som finns i 

det fallstudiematerialet med hjälp av min tolkning, förståelse och förförståelse kring 

ämnet. I syftet (1.2) framgår det att tanken med uppsatsen är att utveckla 

vägledande kunskap även detta blir enklare att uppnå med denna möjlighet att fylla 

igen de luckorna som materialet visar.  

 

Jag inser samtidigt att valet av det hermeneutiska arbetssättet ställer krav på mig 

som forskare att vara tydlig i min argumentation och att vara tydlig i hur mitt 

arbetssätt varit under arbetets gång. 

2.5.2 Val av metod 

Jag har valt att basera den här uppsatsen på ett kvalitativt arbetssätt eftersom jag 

funnit det som den lämpligaste vägen för att skapa mig djupare förståelse för hur 

kommuner bör arbeta för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt e-

demokratiskt samhälle. Det kvalitativa arbetssättet har möjliggjort intervjuer där 

undertecknad kunnat ställa följdfrågor vilket har gett nya insikter i ämnet som 

troligtvis inte uppstått om det kvantitativt arbetssätt används. Med ett kvantitativt 

arbetssätt skulle det inte vara möjligt att uppnå det djup i ämnet som eftersträvas 

för att kunna hjälpa kommuner på ett bra vis i deras e-demokratiska arbete. 
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Kvantitativ metod leder som Lundahl och Skärvad säger till allmängiltig kunskap om 

en större population och det är inte vad som eftersträvas i den här uppsatsen.48 

Att använda sig av metodtriangulering har inte varit aktuellt för den här studien.49 

Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod har inte bedömts som 

genomförbart eftersom det uppskattningsvis vore för tidskrävande för att hinna med 

inom tidsramarna för en masteruppsats. 

2.5.3 Deduktion, abduktion och induktion 

Jag har valt att använda mig av abduktion. Anledningen är att jag vill analysera 

teorier, tidigare forskning samt ett empiriskt material. Den abduktiva ansatsen 

hjälper mig att bedriva forskning där den insamlade teorin och empirin 

växelverkande driver arbetet framåt, detta tankesätt liknar det hermeneutiska och 

därför känns det rätt att använda abduktion. Abduktion kombinerar en induktiv 

empirinära ansats för teoriutveckling, men blundar inte för de fördelar som finns 

med att koppla in externt utvecklad teori i forskningen.50 

För att tydliggöra den abduktiva ansatsen har jag har strävat efter att på ett tydligt 

sätt växla fokus mellan helheten och dess ingående delar och mellan olika perspektiv 

och synvinklar under själva tolkningen. Det går att uttrycka det som att teorin 

successivt utvecklas genom att den testas empiriskt. 51  Jag har analyserat data 

genom att materialet har läst och lästs om. Det har skett kategorisering av data och 

meningsbärande enheter har identifierats. Kategorierna kommer från mönster jag 

sett i materialet men också från relevanta delar av teorin.   

                                                        

48 Lundahl & Skärvad (1999) 

49 Denzin (1978)  

50
 Alvesson & Sjöberg (1994) 

51
 Patel & Davidson (2003)  
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Jag lyfter i analyskapitlet fram teori från teorikapitlet och ställer det mot utsagor från 

de intervjuade i empirikapitlet och försöker dra slutsatser ifrån det. Avsikten är att 

visa att den framkomna teorin är hållbar genom det här arbetssättet.  

2.5.4 Reliabilitet och validitet 

För att hålla hög reliabilitet har jag valt att använda mig av flera olika källor. Tanken 

var att intervjua personer med olika typer av erfarenhet kring e-demokrati och hur 

det är att arbeta i kommuner. Jag hade för avsikt att prata med personer som 

arbetat inom en kommun som inte gjort några specifika ansträngningar för att skapa 

goda förutsättningar för e-demokrati. Det låter kanske konstigt men jag motiverar 

det med att jag har många goda kontakter i den kommunen vilket leder till att 

tjänstemännen där känner sig trygga med att de kan prata fritt och dela med sig av 

sina åsikter på ett helt annat vis än vad de kanske gjort med en komplett främling. 

Kommunen jag valt att samarbeta med är Vimmerby Kommun.  

 

Kommunen hade vid intervjutillfällena knappt 16000 invånare. På dess IT-avdelning 

(som ses som en viktig resurs i ett arbete med e-demokrati) arbetade vid den här 

tidpunkten sex personer vilket får ses som en begränsande faktor rörande resurser. 

Därmed stämmer Vimmerby kommun väl in i den definition av en mindre kommun 

som gjordes i avgränsningskapitlet (1.4). 

 

Det problem som till viss del uppstod kring validiteten var främst att Vimmerby 

Kommun som inte har några större erfarenheter kring e-demokrati, men som jag 

nämnde hävdar jag att de kan ge en ärligare bild av verkligheten än om jag valt att 

samarbeta med någon annan kommun. Vid intervjutillfällena försökte jag styra 

samtalet så att det skulle leda till kunskap inom de områden som är intressanta för 

studien. 
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Beträffande de olika tillvägagångssätten för att höja den inre validiteten förklarar jag 

här mina ställningstaganden. 

 

Gällande triangulering har jag främst valt att använda mig av data- och 

teoritriangulering, jag har samlat in data genom intervjuer och observationer, jag har 

tagit del av styrdokument. Jag har även tagit del av uppsatser och artiklar som 

redovisat liknande resultat för att stryka validiteten. Forskartriangulering har inte 

varit aktuellt i den betydelsen att flera forskare utför samma studie, däremot har 

kollegial horisontell granskning av materialet varit det då andra masterstudenter 

gett mig feedback på mitt arbete även om de själva inte skrivit om samma ämne. 

 

Gällande deltagarkontroll har respondenterna fått kontrollera materialet efter att 

det färdigställts för att säkerställa att inga missförstånd uppstått. 

 

Att genomföra en observation under lång tid har inte varit aktuellt eftersom det inte 

varit praktisk tillämpningsbart i detta fall. 

 

Jag har genomgående i det här arbetet försökt klargöra eventuella skevheter genom 

att öppet redovisa mina förkunskaper om ämnet. Detta har jag försökt göra genom 

att poängtera att det är undertecknads syn på saken. Ytterligare ett tecken på hur 

läsaren får ett klargörande av skevheter och min förförståelse är genom 

metodkapitlet som redovisar de teoretiska grundförutsättningar som finns i studien.  

 

Beträffande hur jag avser hålla god yttre validitet är det främst formen som har 

utgångspunkt i extern teori kopplat till en fallstudie som jag valt att använda mig av. 

Min strävan är att analysresultatet ska vara tillämpbart även utanför den specifika 

fallstudien. 
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2.6 Tillvägagångssätt 

Under det här kapitlet redovisas tillvägagångssättet i uppsatsen. 

2.6.1 Litteraturstudie 

I det här arbetet har jag använt mig av många olika artiklar, böcker och uppsatser för 

att få en god bild över e-demokrati. Det säkerställer validiteten i ämnet vilket gör att 

det inte blir vinklat på ett sätt som det kunde blivit om jag använt mig av för mycket 

information från en och samma författare. Det är bra att få olika perspektiv på e-

demokrati av flera författare. Att det stärker fakta att använda sig av olika källor är 

positivt. Jag har använt mig av LiU Electronic Press för att hitta ett antal av de 

forskningspublikationer och uppsatser som används i den här uppsatsen. Sökord som 

används och kombinerats med varandra är exempelvis: e-demokrati, e-democracy, 

demokrati, digitala klyftor, digital divides och e-government. Jag har sökt efter 

författare som jag via min utbildning vid LiU vet har skrivit om e-demokrati eller 

närliggande områden. Exempel på detta är LiU-forskarna inom e-förvaltning Anders 

Persson och Karin Axelsson. Jag har sedan undersökt deras grundreferenser, exempel 

på sådana referenser i mitt arbete är Grönlund (2001) och Bryman (2002). 

 

Urvalskriterier för vilken litteratur jag valt att använda har varit följande:  

 Litteratur med hög vetenskaplig kvalité och relevans för ämnet 

 Litteratur som är relevant för svenska förhållanden 

 Litteraturen som är skriven på svenska eller engelska 

Litteratur som inte bedömdes uppfylla dessa kriterier exkluderades från studien. 

2.6.2 Intervju 

Jag har i den här uppsatsen intervjuat sju personer. Jag kommer här att förklara 

varför dessa valts ut. Jag har samarbetat med en mindre kommun för att få en 

förståelse av deras bild av e-demokrati. Jag fann det viktigt att intervjua personer på 
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olika nivåer och inom olika delar av verksamheten eftersom ger en bättre helhetsbild 

över verksamheten samt vilka kopplingar som finns mellan de olika nivåerna. Här 

nedan kommer jag i tur och ordning förklara varför de olika personerna valt ut: 

 

Styrande politiker: Här ville jag veta vad det styrande partiet har för intresse av e-

demokrati. Arbetar de för att skapa goda möjligheter för ett fungerande e-

demokratiskt samhälle? Hur vill de utveckla kommunens e-demokrati i dagsläget? 

 

Oppositionspolitiker: Här ville jag veta vad det partiet som inte styr i kommunen har 

för tankar kring e-demokrati. Hur skulle de vilja att kommunen arbetar för att skapa 

goda möjligheter för ett fungerande e-demokratiskt samhälle? Hur vill de utveckla 

kommunens e-demokrati i dagsläget? 

 

Kommunchefen: Detta är den person med mest ansvar för kommunen och med mest 

insikt i hur man bör arbeta för att nå ut med att en e-demokratisk satsning till 

samtliga anställda i kommunen. Det var även av intresse att veta hur kommunchefen 

vill utveckla kommunens e-demokrati i dagsläget. 

 

IT-tekniker: Detta är en person med mycket kompetens kring vilka förutsättningar 

det finns i kommunen för att införa en e-demokratisk satsning. Han hade även insikt i 

hur villiga arbetarna är att ta till sig ny teknik. 

 

Webbansvarig: Detta är en person med mycket kompetens kring vilka 

förutsättningar det finns i kommunen för att införa en e-demokratisk satsning. Han 

hade även insikt i de tekniska bitarna som rör e-demokrati. 
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Tjänsteman vid informationsenheten: Detta är framförallt den person som kommer 

att arbeta med e-demokrati i sitt dagliga arbete och var därför av intresse att 

intervjua. 

 

Tjänsteman på en förvaltning: Jag ser på denna person som någon som besitter 

expertkunskaper inom sitt område men inte har något IT-ansvar. Anledningen att jag 

ville intervjua den här personen var att få en insikt i hur de påverkas av en e-

demokratisk satsning och att jag undrade hur personen såg på detta faktum?  

2.6.2.1 Struktureringsgrad vid intervjuerna 

Forskare brukar normalt sett påvisa vilken struktureringsgrad intervjuerna de 

genomfört haft. Det skiljs oftast mellan om det varit ostrukturerade, 

semistrukturerade eller strukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer innebär 

att det varit öppna intervjuer eller informella samtal. En strukturerad intervju kan 

snarare karakteriseras som en muntlig enkät. Däremellan så finns den 

semistrukturerade intervjun som är ett mellanting mellan de bägge typerna.52 

Ostrukturerade intervjuer är en friare form av intervju. Frågorna ställts vartefter de 

uppkommer i intervjun. Det kan leda till att forskaren får en svåröverskådlig samling 

av röriga uttalanden.53 Ostrukturerade intervjuer är ett bra sätt att få kunskap om 

hur respondenterna ser på världen.54 

 

Semistrukturerade intervjuer är en något mer standardiserad form av intervjuer. 

Frågorna är här framtagna på förhand men de kommer inte följas slaviskt i varken 

                                                        

52 Bryman (2002), Merriam(1994) 

53
 Merriam(1994) 

54
 Patton (1990) 
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formulering eller ordningsföljd. Detta gör intervjun mer explorativ och möjliggör att 

forskaren kan reagera på hur intervjun utvecklar sig.55 

 

Strukturerade intervjuer med öppna svar innebär att frågorna ställs i en 

förutbestämd ordning och är fastlagda i förväg.56 Med det här arbetssättet blir 

svaren mer jämförbara än i de föregående intervjuformerna. Att standardisera på 

det här viset minskar flexibiliteten och friheten i svaren. Tyvärr innebär det även att 

relevansen i frågorna kan minska.57  

 

Strukturerade intervjuer med förutbestämda svarsalternativ fungerar på det viset att 

ordningen, frågorna och svarsalternativen är förutbestämda.58 Detta innebär att 

jämförbarheten blir väldigt hög mellan olika respondenter. Nackdelen är att 

respondenten måste passa in sina svar i forskarens förutbestämda kategorier.59  

2.6.2.2 Vald intervjustruktur 

Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervjuteknik som innebar att 

dialogen var öppen eftersom det passade bra när man genomför en kvalitativ 

undersökning.60 Jag hade skapat vissa frågor i förväg men jag var beredd att gå 

utanför dessa ramar för att få en djupare förståelse om respondenternas syn på 

världen. 

 

                                                        

55 Patton(1990), Bryman (2002) 

56
 Patton(1990) 

57 Ibid 

58 Ibid 

59
 Bryman(2002) 

60
 Gustavsson (2004) 
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Intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas, resultatet av 

transkriberingen hittar ni i empirikapitlet. Vid sidan av bandinspelningen gjordes 

anteckningar för att fånga upp mina egna tankar vid intervjutillfället. För att 

säkerställa att transkriberingen stämmer lät jag respondenterna läsa igenom texten 

när jag ansåg att den var färdigställd. Detta resulterade endast i en liten ändring hos 

en av tjänstemännen, i övrigt var samtliga nöjda. 

2.7 Kritik 

Under det här kapitlet beskrivs potentiell kritik som kan tänkas riktas mot uppsatsen 

och hur jag försökt hantera dessa fallgropar. 

2.7.1 Metodkritik 

Eftersom arbetet bedrivits på ett kvalitativt vis kommer kritiken som presenteras här 

att behandla intervjuer, respondenter, observationer och min egen tolkning. När jag 

genomförde intervjuerna försökte jag undvika att styra respondenterna för mycket 

eftersom de skulle känna att de kunde prata fritt, även om jag samtidigt försökte se 

till att de inte svävade ut för långt från ämnet. För att säkerställa riktigheten i 

intervjuerna fick respondenterna läsa igenom materialet och möjlighet att påpeka 

missförstånd. Deltagarkontrollen fann jag som en viktig del för att validera 

riktigheten i uppsatsen. För att lyfta nivån ytterligare genomfördes det som kallas 

kollegial granskning vilket innebär att andra masterstudenter gett mig feedback på 

mitt material.61 

 

Det är viktigt att det insamlade empiriska materialet inte påverkas på fel sätt.  

Observationer som uppkommit under studiens gång skrevs omedelbart ner för att 

undvika att de påverkades av senare tolkningar. Jag eftersträvade när jag skrev att 

                                                        

61
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inte blanda in mina personliga tolkningar utifrån vad jag ansåg, utan utgå från vad 

som framkommit i empiri och teori. 

 

Eftersom intervjuerna framförallt bygger på semistrukturerade intervjuer går det att 

rikta viss kritik mot möjligheten att återupprepa studien. Den här kritiken faller ofta 

på studier likt denna som är gjorda med en kvalitativ metod. En styrkande punkt i 

detta fall är att rådata finns tillgänglig på band vilket gör att den som vill kan värdera 

vägen från utsaga till analys och slutsats. 

2.7.2 Källkritik 

De respondenter som är med i den här uppsatsen är valda för sin kompetens inom 

sitt område. Den teori jag valde att använda håller hög relevans för arbetet och tillför 

uppsatsen någonting positivt kvalitetsmässigt. Jag har försökt skapa en teoretisk 

referensram utefter de teorier som finns inom området på ett sätt så att den inte 

motsäger vad de stora aktörerna inom området säger, om det inte är ett nytt 

perspektiv, som inte tidigare uppmärksammats, i så fall har jag försökt ta ställning till 

om det var av relevans för arbetet. 
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3 Teoretisk referensram 

I referensramen presenteras den teori som ska användas för att genomföra en bra 

analys. Det presenteras exempelvis teorier runt olika demokratityper, kriterier för en 

demokratisk process samt ett antal verktyg för demokratisk dialog.   

3.1 Demokrati 

Demokrati är en form av styrelseskick kring hur staten organiseras. I en demokrati 

ska all politisk makt i realiteten utgå ifrån medborgarna.62 Syftet med demokrati är 

att medlemmarna ska känna sig politiskt jämställda och att de har förmågan, 

resurserna och institutionerna som krävs för att styra sig själva. Ordet demokrati 

kommer från Grekland och är en sammansättning av orden demos, som står för folk, 

och kratia som står för styre. Det här innebär att den grundläggande idén är att 

demokrati handlar om folkstyre.63 

 

I början utgicks det från att demokrati var relativt småskaligt och att det bara 

omfattade några tiotusental personer vilket innebar att det var möjligt att ha ett 

direktdemokratiskt styrelsesätt. Men i och med att det skett en skalförändring där 

det nu handlar om större mängder invånare, har det mer opersonliga representativa 

styrelsesättet fått starkare fäste.64 De här två styrelsesätten kommer presenteras 

närmare nedan.   

                                                        

62 Ross (2003) 

63
 Dahl (1982) 

64
 Ibid. 
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3.1.1 Direktdemokrati 

Direktdemokrati fungerar på det viset att folket fattar politiska beslut genom direkta 

omröstningar. Ett stort problem i den här demokratitypen är befolkningens storlek, 

eftersom det kan vara svårt att samla alla i befolkningen.65 

 

I direktdemokrati förutsätts det att om folket själva får bestämma kommer de med 

sunt förnuft alltid att finna den klokaste vägen. Ett av de mest kända argumenten för 

direktdemokrati är Rousseaus påstående om att ”suveräniteten inte låter sig 

representeras”.66 Med det här menar han att andra personer inte kan vara en 

människas ställföreträdare eftersom att de tillslut kommer att bli bedragna och 

slagna i bojor. Han syftar på att ledare försöker förvränga den ursprungliga insikten 

och därmed berövar människorna dess frihet. 

 

Inom den direkta demokratin ser anhängarna på människorna som rationella 

varelser som är inriktade på det gemensamma bästa. För att nå målet använder de 

sig av en rationell debatt. Det i sin tur innebär att människorna inte behöver några 

ledare för att finna de bästa besluten.67  

3.1.2 Representativa demokratin 

Den representativa demokratin fungerar på det viset att medborgarna utser 

representanter som har i uppgift att handla så att de återspeglar vad befolkningen 

tycker är rätt att göra i den specifika situationen. Det handlar om att folket ska utse 

de ledare som har goda förutsättningar för att arbeta med politiska problem. 

                                                        

65 Ross (2003) 

66
Ross (2003) sida199 

67
 Ross (2003) 
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Väljaren utser lämpligen den representant utifrån vilka har sympatier för deras 

viktigaste politiska åsikter.68 

 

Tankegången inom denna demokratityp är att det finns en grupp politiskt 

kvalificerade människor med ledaregenskaper. Folket utser ledarna genom att de får 

konkurrera offentligt om förtroendet från väljarna. Det är viktigt att påpeka att en 

vald ledare inte bara ska vara ledare för sina väljare utan vara det för hela folket.69 

 

I den representativa demokratin står ledarna under befolkningens kontroll och är 

beroende av att behålla folkets förtroende till följd av fri kritik och åsiktsyttring. Det 

leder till att ledarna måste arbeta efter folkets åsikter för att de ska få sitta kvar vid 

makten.70 

3.2 Kriterier för en demokratisk process 

Under det här kapitlet presenteras kriterier som en demokrati ska leva upp till för att 

få kallas demokrati. 

3.2.1 Omfattningskriteriet 

Det här kriteriet handlar om omfattningen av berörda deltagare i 

demokratiprocessen. Det är svårt att dra gränsen för vilka som är berörda deltagare i 

en demokrati. Det är lätt att säga att alla medlemmar ska ha rösträtt så länge de är 

berörda, men så är inte fallet alla gånger. Exempelvis så finns problemet att barn kan 

vara medlemmar men dessa bör inte ha någon röst i viktiga frågor eftersom de ännu 

inte är kompetenta att fatta viktiga beslut. De som bör omfattas enligt Räftegård är 

de: 

                                                        

68 Ibid. 

69
 Ibid. 

70
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”kvalificerat berörda, det vill säga av de personer vars handlingar, handlingsmiljö 

eller ansvarighet, påtagligt och mer än tillfälligt binds genom utfallet i frågan, 

undantaget personer som bevisligen är mentalt ofullgångna”.71 

 

Detta är en formulering som jag bara delvis kan ställa mig bakom, det belyser vilka 

som bör vara möjliga deltagare i en omröstning men samtidigt finns det utrymme 

godtycklighet gällande vem som är kvalificerad. Ytterligare ett problem är vem som 

bestämmer att en person är kvalificerat berörd. Det är viktigt att det sätts upp 

tydliga ramar för hur dessa bedömningar ska gå till för att behålla trovärdigheten 

mot demokratin.  

 

Räftegårds uttalande ställer dock inte krav på att alla som är berättigade måste delta 

och rösta, eftersom att lägga ner sin röst är även det ett val som en kvalificerad 

berörd har rätt att fatta.72 

3.2.2 Kriteriet för adekvat deltagande 

I en demokrati är det viktigt att alla kvalificerade berörda har möjlighet att yttra 

föreställningar och preferenser, men även förklara sig och lyfta fram frågor i 

dagordningen och detta ska kunna ske genom processen. Det här ställer krav på att 

det råder åsikts-, tro- och yttrandefrihet i demokratin. Det här eftersom ett brott 

skulle innebära att proceduren inte är adekvat. Att alla berörda personer ska ha lika 

möjlighet att uttrycka sin mening innebär att en part inte får diskrimineras eller 

favoriseras i proceduren.73 

                                                        

71 Räftegård (1998)  sida 84-85 

72
 Räftegård (1998) 

73
 Ibid. 
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3.2.3 Röstlikhetskriteriet 

Det här kriteriet innebär att alla som är kvalificerade att rösta har lika möjlighet att 

välja det val som denne finner bäst. Dennes röst kommer att väga lika mycket som 

alla andras som också är kvalificerade att delta i omröstningen. Beslutet om utfallet 

kommer att ske endast med hänsyn till detta val. Det är viktigt att poängtera att det i 

Sverige är en rättighet att delta i omröstningen som den kvalificerade personen har, 

det är inte en skyldighet. 

  

Det här kriteriet innebär inte att det är omöjligt att använda sig av den 

representativa demokratin. Om folket har gjort ett val kan de även återkalla det 

beslut som de tidigare fattat. Om deras representant inte sköter sig i den 

utsträckning de anser förväntas av dem går det att ordna omval och utse nya 

representanter. 

3.2.4 Kriteriet om upplyst förståelse 

I en demokrati är det viktigt att alla som är kvalificerat berörda har tillgång och 

möjlighet att gå igenom och skapa sig en förståelse för vilket val som skulle passa 

den personens intressen bäst. Här ska det dock poängteras att det inte behöver 

betyda att den slutgiltiga förståelsen för en fråga behöver vara lika och den behöver 

inte ens vara lika i omfattning. Däremot är det viktigt att möjligheten finns om 

medborgaren vill sätta sig in i frågan. En person behöver dessutom inte för sakens 

skull rösta för vad den anser är bäst för sig själv. Om personen istället anser att det 

är bättre att rösta på ett annat alternativ som innebär att exempelvis barnen får det 

bättre är det helt upp till personen i fråga. Poängen med det här kriteriet är att alla 

personer ska ha tillgång till information så att de kan fatta beslut som de finner bäst 

för sina intressen.74 
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3.2.5 Kriteriet om kontroll över dagordningen 

I en demokrati ska kollektivet av de som är kvalificerat berörda själva ha möjlighet 

att avgöra vilka frågor som ska omfattas av de demokratiska procedurerna, men 

även hur de ska avgöras. Det handlar inte bara om att veta hur agendan ser ut utan 

även om att ha möjlighet att påverka den. Tanken är att det är den stora massan 

som har möjlighet att påverka vad de demokratiska procedurerna ska beröra. Allt 

detta kan låta som om det är omöjligt att lämna över en fråga till mer lämpade 

personer, på det viset som representativa demokratin vill göra, men det är en 

felaktig slutsats. Det här eftersom väljarna kan sätt upp ramar som de som 

representerar måste följa i sitt arbete. Det är helt enkelt väljarna som avgör hur 

frågor ska avgöras. Det är viktigt att poängtera att det är av yttersta vikt att väljarna 

kan ingripa i frågan och/eller att frågan har tydliga ramar i avseendet kring tid och 

ärende.75 

3.2.6 Omsättningskriteriet 

Det här kriteriet påvisar att det är viktigt att överenskommelser som sker i den 

demokratiska processen och har ett behov av att genomföras, ska genomföras med 

adekvata handlingar och återgärder. Om ett beslut fattas av de kvalificerade väljarna 

och det sedan inte genomförs innebär det att någon har fattat beslutet att inte 

genomföra beslutet. Det innebär i sin tur att det inte är ett demokratiskt beslut, 

alltså måste beslut som fattats genomföras. Däremot är det möjligt att det dyker upp 

ny information som inte var känt sedan tidigare när genomförandet av frågan håller 

på att ske, det kan leda till att väljarna måste ta ny ställning i frågan och den 

möjligheten i en demokrati.76 
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3.3 E-demokrati 

För att förklara vad e-demokrati innebär behöver vi börja på en högre nivå och 

förklara vad det som inom informatikens värld kallas för e-government. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) definierar e-

government på följande vis:   

 

” The use of ICTs, and particularly the Internet, as a tool to achieve better 

government ”   

 

vilket på svenska skulle stå för användningen av informations- och 

kommunikationsteknik och då framförallt Internet, som ett verktyg för att uppnå en 

bättre offentlig förvaltning.77 

 

Inom e-government förekommer det relationer mellan tre aktörer, nämligen 

politiker, tjänstemän och medborgare. Relationerna mellan dessa tre aktörer handlar 

om olika saker. Relationen mellan politiker och tjänstemän handlar om 

administration, relationen mellan medborgare och tjänstemän handlar om tjänster 

och den sista relationen den mellan politiker och medborgare handlar om 

demokrati.78 Om man inför informations- och kommunikationsteknik i dessa 

relationer hamnar vi i aktörs och e-triangeln: 
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Figur 2 Fritt från Grönlund (2001) 

E-demokrati handlar om det politiska spelet mellan politiker och medborgare som 

pågår via informations- och kommunikationskanaler över framförallt Internet.79 Olika 

typer av e-demokrati presenteras nedan. 

3.3.1 Snabb demokrati 

Snabb demokrati har sina rötter i den direktdemokratin. Det går att se den snabba 

demokratin som en lösning på hur direktdemokrati ska fungera i verkligheten. 

Tanken är att medborgarna, genom att de använder sig av IT, ska få rösta om 

demokratiska frågor.80 

 

Den snabba demokratin har likt direktdemokratin åsikter som att befolkningen 

besitter tillräckligt med vishet att välja kloka beslut. Anhängarna ser på människan 

som en rationell varelse som är inriktad på det gemensamma bästa. I den här formen 
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av demokrati finns det inte ett behov av ledare, det handlar mer om att fånga upp de 

åsikter som redan finns i samhället.81 

 

Den snabba demokratin är en lösning på den direkta demokratin eftersom det är ett 

betydligt billigare sätt att lösa sammankomsten av befolkningen. Det kräver inte lika 

mycket administrativt arbete även om det i slutändan är ganska mycket arbete också 

i den snabba demokratin.82 

 

Ett av de stora problemen med den snabba demokratin är att IT-tekniken inte når 

upp till de höga krav på säkerhet och integritet som finns när omröstningarna ska 

genomföras.83 Delvis på grund av detta, finns det förespråkare för snabb demokrati 

som tycker att omröstningar som sker med hjälp av IT kan fungera i rådgivande syfte 

och att samhället inte helt avskaffar den representativa demokratin.84 

3.3.2 Stark demokrati 

Inom den här digitala demokratimodellen eftersträvas inte att folket ska kunna rösta 

digitalt på samma vis som det görs i den snabba demokratimodellen. Inom den 

starka demokratimodellen anses det som oerhört viktigt att frågorna diskuteras 

innan besluten fattas.85 

 

Inom den starka demokratin vill förespråkarna använda informationstekniken till att 

skapa möjligheter för debatt. Det är viktigt att så många som möjligt är med och 

deltar i debatten samt givetvis att debattens kvalitet är hög. Debatten bör ha tydliga 
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inslag av information och ställningstaganden som är baserade på analys.86 Genom 

debatten går det skapa förståelse, tolerans och förtroende för varandra vilket är 

viktigt i en demokrati.87 

 

Den här demokratitypen ställer krav på att medborgarna klarar av att hantera 

informationstekniken för att de ska kunna vara delaktiga i diskussionerna.88 

3.3.3 Tunn demokrati 

Inom den tunna demokratimodellen eftersträvas varken att medborgarna ska kunna 

fatta beslut eller vara delaktiga i debatter. Det anses att befolkningen inte är särskilt 

intresserad av politik och att de inte har tillräckligt djup kunskap för att fatta bra 

beslut.89 

 

Informationstekniken används för att förmedla information och service till 

medborgarna. Tanken är att förvaltningen ska fungera bättre och kosta mindre än 

alternativet.90 Detta rör sig om frågor som har med den offentliga servicen att göra, 

information som kan leda till diskussion är inte lika intressant att lämna ut eftersom 

det kan leda till försämrad handlingskraft.91 

 

Inom den tunna demokratin är det eliten som styr och de har valts av medborgarna. 

Det innebär att politikerna tävlar om medborgarnas röster.92 
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Eftersom det inom den tunna demokratitypen strävas efter att sätta medborgarnas 

intressen främst menar Åström att den tunna demokratin uppnår demokratisk 

legitimitet.93 

3.4 Demokratisk dialog 

Dialogen en viktig punkt i demokratin.94 Medborgardialog handlar enligt Langlet & 

Nordh om att se medborgares kunskaper som en tillgång för samhället. Att ha en 

medborgardialog hjälper politikerna att skapa en förståelse för hur de ska försöka 

forma framtidens samhälle. Att det finns systematiska dialoger mellan politiker och 

medborgare stärker demokratin. Det sker genom ett samspel mellan politiker och 

medborgare vilket gör att det skapas en ökad transparens kring beslut som fattas 

och en förståelse om det politiska systemet. En viktig punkt som Langlet & Nordh 

lyfter fram är att transparensen skapar en tillit till det politiska systemet.95  

 

För att säkerställa att medborgarna känner sig bekväma med att diskutera olika 

frågor är det bra att närma sig de personer som frågorna berör på ett lämpligt sätt. 

Det är till exempel viktigt att visa att känsliga personuppgifter skyddas.96 

 

Nedan kommer ett antal verktyg för att stärka dialogen att presenteras. 

3.4.1 Diskussionsforum 

Det här är en dubbelriktad kommunikationskanal som gör det möjligt för 

medborgare, tjänstemän och politiker att diskutera frågor online. Det är möjligt för 
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politikerna att lyfta fram frågor som de vill ha feedback på från allmänheten, men 

det är även möjligt för medborgarna att ta upp frågor som de vill diskutera med 

politikerna. Ett vanligt problem med forum är att det förekommer att väldigt mycket 

missnöje förmedlas på ett sätt som inte är konstruktivt.97 Ett sätt att lösa det här 

problemet är att införskaffa moderatorer som filtrerar bort olämpliga inlägg.98 Jag 

anser att införskaffandet av moderatorer ställer höga krav på dem som ska arbeta 

med detta. De har ett stort ansvar i eftersom yttrandefriheten är en grundläggande 

del i demokratin och det finns risk att de påverkar debatten för mycket. Samtidigt 

måste det tydligt definieras vad som är olämpliga inlägg, det kan vara en svår 

gränsdragning och det finns risk att inlägg modereras ganska godtyckligt.  

 

Diskussionsforum är ett väldigt transparant sätt att föra en politisk dialog eftersom 

alla kan se alla inlägg som gjorts i forumet. Dialogen kan dessutom föras närsomhelst 

på dygnet och det tillgängliggör diskussionen för fler människor.99 

3.4.2 Dialogsystem 

Ett dialogsystem fungerar på det viset att medborgarna får lämna förslag på ämnen 

som de vill att det ska komma upp en diskussion kring. Det möjliggör för 

medborgarna att lämna sina synpunkter, känna att de är delaktiga och har möjlighet 

att påverka den politiska agendan.100 

3.4.3 Frågeformulär 

Frågeformulär fungerar på det viset att medborgarna har möjligheten att fylla i ett 

frågeformulär som hjälper politikerna att skapa sig en bild över hur opinionen ser ut i 
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dagsläget.  Det här verktyget ställer stora krav på dem som utformar frågorna 

eftersom svaren kommer vara baserade på hur respondenterna tolkar frågan. För att 

det ska fungera är det viktigt att politikerna ger medborgarna feedback kring hur 

resultatet kommer att hanteras. Återkoppling ger medborgarna känslan de är 

delaktiga. 

3.4.4 Chattsystem 

Chattsystem är en dubbelriktad kommunikationskanal som skapar goda möjligheter 

för diskussion. Det har den fördelen mot övriga verktyg att det ger en snabbare 

respons. Ett problem som kan uppstå är att det blir för många på chatten och det blir 

svårt att kontrollera, men detta går att lösa med moderatorers hjälp.101 Ett lämpligt 

sätt att hantera problematiken är att flera politiker/tjänstemän deltar och kan på så 

vis snabbare svara på fler frågor under kortare tid. På samma sätt som vad gäller 

diskussionsforum är det i det här verktyget en hög transparens eftersom hela 

chatten går att spara och publicera på nytt om det finns intresse för det.102 

3.4.5 E-post 

Med e-post kan medborgare skapa sig en direktkontakt med politiker och 

tjänstemän. Det är en dubbelriktad kanal som skapar en nära kontakt mellan 

korrespondenserna. Ett problem som kan uppstå är dock att en person får så mycket 

e-postmeddelanden att denne inte hinner svara på alla inom en rimlig tid.103 

3.4.6 E-paneler 

E-paneler fungerar på det sättet att ett antal medborgare ges möjlighet att svara på 

frågor för att politikerna ska få veta hur opinionen ser ut. Det är en 
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kommunikationskanal som kan ge värdefull information till politikerna. Det ska 

poängteras att det är viktigt att frågorna som ställs inte är ledande eftersom det kan 

ge en skev bild av hur verkligheten ser ut. Skillnaden mellan e-panel och 

frågeformulär är att i en e-panel väljs deltagarna ut mer slumpvis och ska på det 

sättet ge en mindre vinklad bild. 104 Det är enligt Langlet & Nordh viktigt att 

kommunen är tydlig med e-panelens ramar och vilket syfte e-panelen uppfyller. För 

att hålla intresset uppe för medborgarna är det även viktigt med feedback till dem så 

att de vet hur informationen kommunen fått in genom e-panelen används. 

Kommunen bör i förväg ha bestämt hur informationen som kommer in ska 

hanteras.105 

3.4.7 Webbsidor 

Hemsidor levererar mycket information till medborgarna om vad som pågår i den 

politiska vardagen. Det går genom hemsidan att tillgängliggöra mycket material som 

medborgarna kan ta del av på ett smidigt sätt. Informationen är tillgänglig dygnet 

runt vilket gör att medborgarna kan ta del av materialet när de själva har tid. Det är 

möjligt för de ansvariga att lämna ut information som inte hanterats av 

mellanhänder som exempelvis journalister.106 Det ställer enligt Langlet & Nordh krav 

på att hemsidan uppdateras kontinuerligt och att informationen skrivs på ett 

lättförståeligt vis. För att så många medborgare som möjligt ska kunna ta del av 

sidan kan det vara bra att informationen finns tillgänglig på flera olika språk.107 
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3.4.8 Webb-tv 

Webb-tv möjliggör för medborgare att få se möten och intervjuer med politiker. Det 

hjälper till att skapa ett intresse kring den politiska vardagen. De som inte har 

möjlighet att närvara kan på distans följa möten och diskussioner.108 Ett filmklipp 

uppfattas ofta som mer personligt eftersom personen i klippet talar direkt till 

användaren. Det är ett bra medel som går att använda för att förklara olika 

sammanhang eller situationer.109 

3.4.9 Blogg 

En blogg fungerar som en öppen dagbok eller logg på Internet där människorna har 

möjlighet att lyfta sina tankar och synpunkter. De ansvariga för bloggen kan själva 

välja ifall det ska gå att kommentera blogginläggen. Bloggar kan hjälpa till att ge 

medborgare en bild av vad som pågår i organisationen och skapa en förståelse för 

varför en person tycker och tänker på det vis denne gör.110 

3.4.10 Faktorer för att e-demokratiska verktyg ska bli framgångsrika 

För att lyckas med de e-demokratiska verktygen är det som OCED säger viktigt att de 

initialt testas. Det kan till exempel vara bra att använda sig av en pilotgrupp som får 

kommentera vad de anser om verktyget. Det är viktigt att medborgarna får 

kännedom om att verktygen finns tillgängliga för dem. Det kan vara bra att göra 

reklam om verktygen och utannonsera på presskonferenser att de finns tillgängliga. 

När svaren kommit in från verktygen bör resultaten analyseras och feedback ska ges 

till medborgarna. Det ska tydligt framgå hur resultaten påvekar dagordningen. När 

processen har nått sitt mål kan det dessutom vara bra att utvärdera själva processen. 

Det är lämpligt att ställa frågan kring hur processen kan förbättras.  
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3.5 Digitala klyftor 

Informationstekniken har möjliggjort att organisationer kan göra information 

tillgänglig dygnet runt. Men det ställer krav på den som vill ha tag i informationen. 

Detta är ett problem om man ser det i ett demokratiskt sammanhang där alla 

medborgare ska ha samma möjlighet att välja/välja bort att använda sig av ett 

digitalt medium. 111 Medborgaren måste ha kunskap om och tillgång till utrustning 

som kan ta fram informationen.112 En ojämn fördelning kan leda till ökad möjlighet 

till inflytande för vissa grupper samtidigt som det leder till minskad möjlighet för 

andra grupper.113 Det är den här problematiken som kallas för digitala klyftor, det vill 

säga skillnaden i möjligheter för människor att delta i diskussioner i digitala medier. I 

början var det bara själva tillgången till digitaltekniken som kallades för digitala 

klyftor men det har utvidgats med tiden och innefattar numera även hur väl 

användaren förstår och klarar av att hantera tekniken.114 Det är viktigt att 

problematiken med digitala klyftor ses ur det perspektivet vilka tjänster som 

användaren missar om den inte har möjlighet att använda det digitala mediet. Det är 

alltså viktigt att ha ett alternativ till dem som inte klarar av att hantera det digitala 

mediet. 115 

 

Det är viktigt att som OCED nämner att politikerna visar att det är viktigt att så 

många medborgare som möjligt deltar i demokratin. De bör visa att informationen 

som kommer in via de digitala kommunikationskanalerna påvekar vad som händer i 

politiken.116  
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Norris påpekar att digitala klyftor påverkar samhällsdebatten som sker på Internet.  

117 Van Dijk nämner att medborgares administrativa skicklighet påverkar hur 

offentliga organisationer kan utveckla e-förvaltningen.118 Det är viktigt att 

informationen anpassas för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Han 

nämner att tekniskt skickligare användare är mer benägna att använda avancerade 

e-tjänster. Det har att göra med att det finns en viss rädsla hos de mindre skickliga 

användarna att göra fel och som därmed nöjer de sig med att endast använda sig av 

basfunktionerna. 

 

Det finns fyra punkter som är viktigt att ta hänsyn till när man undersöker digitala 

klyftor. Den första punkten är tillgången till informationstekniken, den andra är 

kunskapen om informationstekniken, den tredje är hur medborgaren använder 

informationstekniken och den sista punkten är motivet varför/varför inte de 

använder informationstekniken.119 

 

Det finns flera olika faktorer som påverkar digitala klyftor, det är bland annat ålder, 

samhällsklass, etnicitet, funktionshinder och kön. 

 

Ålder – Vid empiriska studier har det visat sig att yngre har lättare att ta till sig den 

nya tekniken och att äldre visar upp ett mindre intresse att lära sig använda 

informationstekniken. Yngre är mer motiverade att ta till sig den nya tekniken 

eftersom det skapar jobbmöjligheter för dem i framtiden. Norris fastslår även att 
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med tiden som generationer byts ut kommer klyftan troligtvis att minska.120 Förslag 

på hur klyftan ska kunna minska är att kontakta pensionärsföreningar och erbjuda 

dem grundläggande utbildning. 

 

Samhällsklass – Det har visat sig att det är vanligare att höginkomsttagare bosatta i 

städer är villigare att ta del av tekniken. Medborgare bosatta i mindre städer och ute 

på landet har inte tillgång till informationstekniken på samma sätt. 

 

Etnicitet – Här syftas det dels på att det finns skillnader mellan olika länder gällande 

tillgång till informationsteknik. Det handlar även om att det kan vara svårare för 

invandrare att hantera information som endast publiceras på det inhemska språket. 

 

Funktionshinder – Personer med funktionshinder kan behöva att 

informationstekniken anpassas efter dem för att de ska klara av att använda den. 

Annars kan de bli uteslutna från informationstekniken. Det är i den här klyftan viktigt 

att man undersöker hur stor anledning själva funktionshindret har för att sätta 

käppar i hjulet. Informationsteknik kan många gånger vara ett hjälpmedel för 

personer med funktionshinder att klara av uppgifter som annars skulle vara svåra att 

hantera.121 

 

Kön – Via empiriska studier har det visat sig att män har varit mer benägna att 

använda Internet, men även att det är skillnader i vad de använder Internet till. 

Kvinnor använder det mer som ett socialt medium, medan män använder det för att 

exempelvis spela spel. 
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att digitala klyftor är komplext område. 

Anledningarna till att medborgarna inte kan hantera digitaltekniken är många och för 

att motarbeta dem kan det komma att krävas kostsamma åtgärder. Framför allt är 

de medborgare som befinner sig i en situation att flera av ovanstående nämnda 

faktorer påverkar väldigt utsatta. Enligt undertecknad viktigt att det finns en 

medvetenhet om digitala klyftor och att det bör strävas efter att klyftorna ska vara så 

små som möjligt om målet är en demokratityp som strävar efter högt deltagande 

från medborgarna.  

 

3.6 Kommuner 

En kommun har som funktion att fungera som en administrativ enhet för lokalt 

självstyre. Syftet med kommunal självstyrelse är att ge goda utgångspunkter för att 

skapa regionala anpassningar av verksamheter för kommunens behov. I kommunens 

funktion medföljer att medborgarna får bättre insyn i det politiska arbetet och det 

möjliggör för dem att påverka sin egen situation. Ett av kommunens huvudsyften är 

att säkra det lokala välbefinnandet i samhället. Det finns vissa ramar som kommunen 

måste arbeta efter och dessa sätts av regeringen. Kommunens ledare är folkvalda 

politiker och sitter i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser vilka nämnder 

som ska finnas i kommunen. Inom dessa nämnder arbetar tjänstemän och deras 

arbete består i att genomföra det politikerna beslutat.122 

 

3.6.1 Ledarskap inom kommunal verksamhet 

Den huvudsakliga skillnaden mellan organisationer i den privata och den offentliga 

sektorn ligger i motivet till dess existens.123 Organisationer i den privata sektorn finns 
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för att någon har valt att starta och satsa pengar på verksamheten. Organisationen 

kommer att finnas så länge ägarna och marknaden tillåter. Organisationer i den 

offentliga sektorn har tillkommit genom politiska beslut och kommer fortsätta 

existera så länge det inte tas ett politiskt beslut om att organisationen ska 

upphöra.124 Det här medför att ledare inom den offentliga sektorn arbetar under 

andra förutsättningar och villkor än ledare inom den privata sfären. Ledare inom den 

offentliga sektorn ska arbeta för att kvantifiera de politiska målen, samtidigt som det 

ska gå att mäta produktiviteten och utvärdera olika prestationer i det arbete som 

utförs.125 En stor skillnad mellan den privata och den offentliga sektorn är att 

ledarskapet i offentliga organisationer ständigt debatteras, ifrågasätts, diskuteras 

och inte minst kritiseras.126 Det krävs av ledare inom den offentliga sektorn att de 

har modet, orken och engagemanget att arbeta med förändring av 

organisationskultur och transformationen av organisationen. De förväntas framöver 

att åstadkomma mer resultat med mindre medel.127  Exempel på egenskaper som 

förväntas av en ledare inom kommunal verksamhet är: 

 Målfokuserad, det vill säga att siktet ska vara inställt på framtiden. Ledaren 

ansvarar för den röda tråden i verksamhetens arbete. 

 Ekonomiskt sinnad, det vill säga ha en medvetenhet kring hur kommunens 

resurser ska användas och fördelas. 

 Kommunikativ, kommunala ledare behöver kunna kommunicera med olika 

grupper. Kunna föra fram sitt budskap så att samtliga förstår. 
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 Coachande, det vill säga att ledarens roll handlar om att stötta och vägleda 

sina medarbetare. De ska vara skickliga på att bygga team och skapa 

teamkänsla.128 

3.6.2 Tjänstemannaprofessionen i en kommun 

Eftersom politiker inte kan sköta hela den kommunala verksamheten utan måste ha 

hjälp från tjänstemän att utföra de uppgifter som omfattar den kommunala 

verksamheten.129 Tjänstemännen ska besitta fackkunskap inom sitt område. Det 

ingår i deras uppgift att bereda frågor som politikerna senare kan ta ställning till.130 

Tjänstemännens dagliga arbete styrs av regelverk samtidigt som verksamheten 

måste ta hänsyn till de resurser som de tilldelas. Tjänstemännen uppgift är att 

realisera och implementera politikernas beslut i praktisk handling.131 

 

Tjänstemännen ska utföra sina uppgifter opartiskt och deras egna värderingar ska 

inte styra arbetet. Skulle tjänstemännen göra detta finns det risk att de styr 

verksamheten för egen vinning vilket kan leda till korruption. 132  

 

Generellt går det att se på rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän så ska 

politikerna hantera frågan vad och tjänstemännen hur. Detta överlappar dock ibland 

varandra så det är viktigt att politikerna och tjänstemännen kommunicerar med 

varandra.133  
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4 Fallstudie  

 

I det här kapitlet presenteras mitt empiriska material. Materialet kommer att 

användas i analyskapitlet. Den styrande politikern och oppositionspolitikern 

presenteras under samma rubriker, den webbansvarige och IT-teknikern presenteras 

under samma rubriker samt tjänstemannen på informationsenheten och 

tjänstemannen på en förvaltning presenteras under samma rubriker. 

Kommunchefens åsikter står under en egen rubrik. 

4.1 Sammanställning över intervjupersoner 

I kapitel 2.6.2 diskuterades vilka personer som var lämpliga att intervjua och här är 

en kort sammanställning över intervjupersonerna. 

  

Roll Kön 

Kommunchef Kvinna  

Oppositionspolitiker Man 

Styrande politiker Man 

IT-tekniker Man 

Webbansvarig Man 

Tjänsteman vid informationsenheten Kvinna  

Tjänsteman på en förvaltning Man 

 

4.2 Allmänt om demokrati 

Under det här kapitlet presenterar de olika aktörerna sina åsikter kring demokrati. 

4.2.1 Politikernas syn på demokrati 
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Oppositionspolitikern anser att det finns ett stort politiskt intresse i kommunen. Det 

är framförallt ute på landsbygden som det märks att det är på det viset. Han tror att 

det har att göra med överlevnadsinstinkten. Han tror att de som bor i ett större 

samhälle inte känner samma behov att vara delaktiga i politiken. Sen är även den så 

kallade partipolitiska slutenheten ett problem. Den styrande politikern anser att 

intresset varierar beroende på vilken fråga det handlar om, frågor som ligger nära 

medborgaren, som exempelvis vilken skola barnet ska gå i finns det stort intresse 

kring, medan det partipolitiska intresset är mer begränsat i kommunen. Men i en 

liten kommun så är det närmare mellan politikerna och medborgarna. Medborgarna 

har en bild av vem politikern är även utanför politiken. Det borde vara en fördel men 

den är nog inte så väl tillvaratagen. Anledningen till det tror han är att den 

representativa demokratin har varit så allenarådande i kommunen.  

 

Sättet oppositionspolitikern får en inblick i vad befolkningen tycker och tänker sker 

genom insändare i tidningen, möten på stadens gator och torg samt genom olika 

nätverk som han byggt upp med olika organisationer. Han uppfattar det som att det i 

olika nämnder fungerar på det viset, att om ingen har hört några klagomål rörande 

en fråga så tror nämnden att det fungerar bra. Den styrande politikern säger att den 

viktigaste mötesplatsen är kommunfullmäktigemötena eftersom det är ett helt 

öppet forum som ger medborgarna möjlighet att ställa frågor till politikerna. Sedan 

nämner han att det finns en demokrati- och revisionsberedning som arbetar för att 

bredda demokratin i kommunen. 

 

Oppositionspolitikern har inte märkt av att det arbetas något speciellt med att 

förbättra demokratin i samhället, vissa punktinsatser har gjorts som exempelvis att 

det förekommit politikercaféer, men något strukturerat sätt att förbättra demokratin 

finns det inte i dagsläget. Han anser samtidigt att det politiska intresset behöver 

förbättras i kommunen, dels är det generellt viktigt att det finns ett engagemang i 
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politiken och sen är det givetvis även intressant vad befolkningen tycker och tänker i 

olika frågor. Skulle det inte finnas ett intresse och engagemang skulle de olika 

partierna gå under. Den styrande politikern anser att politikerna måste vara beredd 

att prova lite olika vägar för att förbättra demokratin även om det inte finns någon 

specifik linje som kommer att lösa alla problem. Han anser att det är bra att det finns 

många mötesplatser där det går att diskutera politik.  

 

En väl fungerande demokrati tycker den styrande politikern innebär att de som fattar 

beslut har goda arenor till diskussion och möjligheter till att fatta bra beslut och att 

diskussionen förs i offentlighetens ljus. Det är viktigt att medborgarna kan följa den 

demokratiska processen och själva lämna synpunkter på hur en fråga ska lösas. 

Medborgarna ska även ha möjligheter att ta upp helt nya frågor. Det allra viktigaste 

är möjligheten att känna sig delaktig i den demokratiska processen. Sedan är det 

viktigt att de som fattar besluten är insatta i frågorna. 

   

Oppositionspolitikern förklarar att han är för den representativa demokratin, där de 

som väljs har lite handlingsfrihet att fatta beslut under perioden de är valda. Han tror 

inte det skulle fungera att ständigt vända kappan efter vinden, det vill säga att 

ständigt göra det som är populärt just nu, utan det är viktigare att det finns en tydlig 

vision med vad de styrande vill uppnå och att de har handlingsutrymme att ta sig 

fram till det målet på det sätt de finner bäst. Sedan är det givetvis viktigt att de kan 

motivera besluten som fattas. Han är medveten om att det finns problem med den 

representativa demokratin, han nämner att det kan bli för långt avstånd mellan 

politikerna och befolkningen. Därför är det viktigt med öppenhet som gör att folk får 

en förståelse för varför politikerna fattar de beslut som tas. Det är en 

förtroendebransch så nämndsammanträden borde vara öppna för alla som vill vara 

med och lyssna. Har inte politikerna folkets förtroende måste de kliva åt sidan. 
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Den styrande politikern tycker det är viktigt att det arbetas för att stärka den 

representativa demokratin. Partiernas interna arbete handlar om att få folk att 

engagera sig i ett parti och föra fram sina åsikter den vägen. Den representativa 

demokratin är grunden i ett demokratiskt samhälle. Eftersom de politiska partierna 

inte längre har lika många medlemmar som det var för ett antal år sedan är det 

viktigt att öppna upp möjligheter att diskutera frågor.  

 

Direktdemokrati skulle fungera som rådgivande till politikerna i vissa situationer. När 

kommunvalet har gjorts måste politikerna följa det som de utlovat i valprogrammen 

men om det uppkommer information och ny kunskap i en fråga så är det inte fel att 

diskutera med befolkningen och eventuellt låta dem rösta om frågan. Men han anser 

att det inte får bli så att det sker en omröstning om var och varannan fråga för 

partiet bör ha en politisk färdriktning som de ska försöka följa.  

 

Oppositionspolitikern anser att partierna i Vimmerby Kommun är dåliga på att hitta 

mötesplatserna med medborgarna där man kan fånga upp vad de tycker och tänker. 

Det är de lagstadgade reglerna som följs, som exempelvis att det ska finnas samråd. 

 

Oppositionspolitikern anser att partierna allmänt i kommunen är dåliga på att ta till 

sig vad folk vill. Det är många gånger bara de röststarka som får sin röst hörd. Det är 

inte bra om det är de starka företagsledarna som får styra dagordningen utan fler 

bör få komma till tals. Det vore enligt båda politikerna lämpligt att försöka hitta 

något forum som gör att fler får framföra sin talan. Sen är det på det viset att om 

politikerna samarbetar med någon annan demokratisk förening som exempelvis en 

fotbollsklubb så förväntas det att de har skött sin demokratiska process. Sedan ska 

det även vara möjligt för medlemmarna i föreningen att få diskutera frågan med 

politikerna, men det är viktigt att kunna skilja på om medlemmen förespråkar 

föreningen eller om det är hans personliga åsikter som lyfts fram. Beslut ska inte 
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fattas i ett vakuum utan det är viktigt att alla åsikter kommer fram. Det är viktigt att 

det är en miljö som gör att alla känner att det går att tycka till i de frågor som 

intresserar medborgaren. 

 

Oppositionspolitikern anser att det i Vimmerby Kommun råder ett ganska speciellt 

förhållande till stadens enda tidning. Just på grund av att de är stadens enda tidning 

har de makt eftersom de väljer vad politikerna ska nå ut med till deras läsare. 

Tidningens vinkling av politiken är vad som når ut till medborgarna. Fördelen med att 

endast ha en stor tidning i kommunen är o andra sidan just att politikerna genom 

den kan nå ut till stora delar av kommuninvånarna. Den styrande politikern nämner 

att bara för att det finns någon som skrivit en insändare i tidningen betyder det inte 

att det är en opinion i samhället som förespråkar det som står i artikeln utan det är 

just en åsikt som finns i kommunen. 

4.2.2 Ledningens syn på demokrati 

Kommunchefen anser att det i kommunen är ett stort intresse för politik. Eftersom 

det nyligen kommit ett nytt parti till makten har det rörts om lite i kommunen och 

folk har blivit mer engagerade, politikerna har blivit mer diskussionslystna. 

Medborgarna har stora förhoppningar om att det ska ske lite förändringar i 

kommunen i och med maktskiftet. Det är känslan som kommunchefen har fått när 

hon träffat olika grupper i samhället.  

 

Sättet hon får veta vad medborgarna tycker är främst genom nätvärk som hon har 

med olika företag och grupper. Sen läser hon givetvis i tidningen och får input från 

olika håll som exempelvis släkt och vänner. 

 

Hon förklarar att det i dagsläget inte finns någon uttalad strategi för att öka intresset 

för demokratin i kommunen. Det som sagts är att politiker och tjänstemän ska bli 
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mer tillgängliga, att det ska vara ett trevligt bemötande och korta svarstider på 

frågor. 

 

Kommunchefen anser att det är viktigt att de som arbetar inom kommunen inser att 

deras uppgift är att hjälpa och stötta medborgarna i kommunen. Hon önskar att det 

fanns en tillit till kommunarbetarna så att alla medborgare känner att de kan höra av 

sig till dem och att det finns en tilltro till att de vill göra det som är bäst för 

kommunen. Hon säger dock att det i dagsläget inte finns så stor tilltro från 

medborgarnas sida. Hon tycker det är viktigt att alla får lyfta fram sina idéer, 

synpunkter och klagomål eftersom det är viktigt med engagemang och delaktighet. 

 

När samtalet kommer in på direktdemokrati hävdar hon att det är ett system som 

inte fungerar i praktiken, befolkningen kan inte rösta om alla frågor. Alla kan inte 

vara med och bestämma allt. Systemet som finns i dagsläget bygger på det 

representativa demokratisystemet. Hon anser inte att det finns några större fördelar 

med det representativ- kontra det direkta styrsättet mer än det faktum att det 

fungerar bättre i praktiken, det håller ihop processen och fungerar bra. 

 

Hon anser att det skulle fungera att ha kombinationer av direkt- och representativ 

demokrati. Det är viktigt att arbeta med medborgardialogen. Hon nämner att det är 

positivt att politiker och tjänstemän åker ut till mindre orter och träffa befolkningen. 

Paradoxen är dock att på mindre orter är befolkningen mer engagerad än vad de är i 

stora städer. Det är mycket svårare att nå ut till befolkningen i ett större samhälle. 

 

Hon anser inte att det går att folkomrösta om alla frågor utan det är bättre att 

försöka lyssna av befolkningen och förstå vad de vill ha. Det är ett viktigt underlag till 

det beslut som politikerna ska fatta. Det går att ordna en omröstning i kommunen 

kring en fråga ifall politikerna känner att det finns behov av det. Andra sätt som det 
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går att få in vad folk tycker, är att fråga olika råd, det finns exempelvis ungdoms-, 

pensionärs- och landsbygdsråd vilket hjälper till att fånga upp vad dessa grupper 

tycker och tänker i olika frågor. 

 

När det kommer upp hur kommunen tillgängliggör information berättar hon att 

känslan är att de är lite efter sin tid i den frågan. Hemsidan är viktig och användandet 

av tidningar. Kommunen lämnar ut pressmeddelanden och kan bjuda in till 

pressinformation. För den interna informationen är intranätet viktigt. 

4.2.3 IT-kunnigas syn på demokrati 

Känslan hos både den webbansvariga och IT-teknikern är att intresset för politik inte 

är så väldigt stort överlag i kommunen. Det finns dock stora individuella skillnader. 

Den webbansvarige tror att det finns en liten grupp som är väldigt intresserade. Sen 

hävdar båda att det är frågans art som påverkar intresset från befolkningen. Vissa 

frågor drar till sig större uppmärksamhet medan andra drar till sig mindre. 

 

Ingen av de båda IT-kunniga har märkt av att det arbetas något särskilt för att höja 

intresset för politik i kommunen även om den webbansvarige misstänker att han 

troligtvis bidrar lite grann, de har ju till exempel försökt att medborgaranpassa 

hemsidan för att fler ska kunna ta del av informationen. Men någon feedback på att 

det gett resultat har han inte märkt av. IT-teknikern berättar att IT-avdelningen inte 

är inblandad i vad som finns på hemsidan utan de ser endast till att hårdvaran som 

används till hemsidan fungerar. 

 

Det bästa sättet att ta del av politiken anser den webbansvarige är att vara med på 

kommunfullmäktige och lyssna eller att försöka ha en dialog med sina politiker 

genom att ha en personlig kontakt med dem. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET   2014/11/09 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Informatik 

 

 

55 

 

4.2.4 Tjänstemännens syn på demokrati 

Känslan hos en av tjänstemännen är att intresset för politik inte är så stort i 

kommunen. Det har fått ett uppsving efter senaste valet på grund av personerna 

som tagit över makten. Det går mycket enklare att läsa och följa deras tankar 

eftersom de har bloggar på kommunens hemsida. Dessutom är känslan att det är en 

större debatt i lokalpressen. Den andre tjänstemannen har märkt av att det är 

skriverier i tidningarna och att folk pratar politik men är inte säker på om intresset 

har ökat. Han har stött på bekanta som frågat om frågor som diskuterats i tidningen 

och som rör hans arbete, som han sedan kunnat ge sin bild av och rättat eventuella 

fel som presenterats av tidningen. 

 

Det främsta sättet båda tjänstemännen lyfter fram att information tillgängliggörs på 

åt befolkningen är genom kommunens hemsida. Det vore bra att lägga ut mer 

information på hemsidan för det ligger i tiden och skulle kunna öka deltagandet 

bland medborgarna. En av tjänstemännen nämner att tidningen ibland skriver om 

det han arbetar med tyvärr går det ju genom en reporter så det är inte helt säkert 

reporten förstått på rätt sätt så det är inte alltid så att det som står i tidningen 

stämmer.  Det är klokt att de som pratar med pressen ber om att få läsa det 

journalisten skrivit innan det publiceras så det inte blir några onödiga fel. 

 

En av tjänstemännen tror att man skulle kunna öka det politiska intresset bland 

tjänstemännen genom att använda sig mer av intranätet. Det är ett hjälpmedel som 

gör det lättare att sprida information inom organisationen. Genom intranätet går det 

föra en dialog vilket är bra. 

 

En av tjänstemännen anser inte att det behövs öka intresset för politik i kommunen. 

Detta eftersom det finns risk för att det diskuteras för mycket om för många är 

inblandade. Han tycker det är bättre om det är några sakkunniga som diskuterar 
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frågorna. Sedan ska tjänstemännen utföra det som de sakkunniga bestämt. Han 

tycker det ska vara en mindre klick människor som styr i samhället även om det inte 

ska vara någon som har monopol på makten. 

4.3 E-demokrati 

Under det här kapitlet presenterar de olika aktörerna sina åsikter kring e-demokrati. 

4.3.1 Politikernas syn på e-demokrati 

Den styrande politikern anser att e-demokrati handlar om att ta teknik till hjälp för 

att föra ut information men även att diskutera politik via tekniska hjälpmedel. Han 

menar på att medborgardialog inte kan börja när ärendet ligger hos 

kommunfullmäktige för beslut utan det måste finnas med under hela processen och 

det är här e-demokrati kommer in i bilden.  

 

Den styrande politikern berättar att det inte gjorts så mycket för att förbättra för e-

demokratin i Vimmerby Kommun. Det enda är att de tillgängliggör information via 

hemsidan på ett bättre sätt än vad som gjorts tidigare. Han anser att det vore bra att 

använda hemsidan ännu mer för att få in reaktioner på beslut som fattats, men att 

kommunen inte är där i dagsläget.  

 

Oppositionsrådet anser att e-demokrati handlar om det nätbaserade samtalet, att 

använda Internet som plattform för samtal. Båda politikerna är positiva till 

samtalsformen och tycker det är ett bra komplement till att samtala ansikte mot 

ansikte. Oppositionspolitikern säger att det är fler och fler politiker som börjar 

använda sig av sociala medier och att även kommunen har lite olika konton, men att 

dessa främst används för att sprida information och inte för att skapa debatt. Han 

hävdar samtidigt att det finns en osäkerhet hos dem som arbetar med detta kring 

hur politiska de får vara i bloggar. Det gäller såväl politiker som tjänstemän.  
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Oppositionspolitikern tycker det är lite synd att allt ska vara formellt och objektivt, 

han hade velat att det återspeglats tydligare på hemsidan att det pågår en politisk 

debatt i kommunen. Det vore bra om det gick att se vart debatten finns när 

besökaren kommer in på hemsidan. I dagsläget är det en flerstegsprocedur för att 

hitta enskilda bloggar, det borde finnas en portal som direkt går att hitta. Men det är 

i alla fall bra att politikerna har börjat blogga i kommunen för det gör att 

medborgarna får ta del av den politiska vardagen. 

 

Oppositionspolitikern nämner att han har fått kritik för att han sitter på sociala 

medier under fullmäktigemöten men att han tycker det är obefogat eftersom han 

når ut till många fler medborgare på det viset. Klarar politikern av att delta i 

debatten som försiggår i fullmäktige ser han inget problem i att vara aktiv på ett 

socialt medium samtidigt. 

 

Den styrande politikern förklarar att det i dagsläget inte finns någon utbildning kring 

e-demokrati i Vimmerby Kommun. Han tror att det vore bra om det fanns utbildning, 

mycket beroende på att politiken brukar ha en tendens att hamna efter i den senaste 

teknikutvecklingen. Men utbildning skulle behöva vara på olika nivåer beroende på 

vad personen arbetar med. Eftersom e-demokratin kommer in tidigt i den 

demokratiska processen skulle det vara bra om både politiker och tjänstemän fick 

utbildning inom området.  

  

Däremot anser oppositionspolitikern att det vore klokt om det fanns utbildningar om 

e-demokrati, dels en utbildning för politiker där de får lära sig hur man ska förhålla 

sig till medielandskapet, dels en utbildning till tjänstemän eftersom det kommer vara 

de som administrerar det hela. 
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Ett problem oppositionspolitikern har upplevt med e-demokrati är att det inte finns 

tydliga spelregler för hur man får använda sociala medier. Det är känsligt hur, när 

och vad man skriver om. Personerna måste ha förståelse för vad som sagts i 

förtroende och vad som är sekretessbelagt. Dessutom menar den styrande politikern 

att det är svårt att hantera ryktesspridning som sker via sociala medier. Det är svårt 

att värdera den informationen och förstå hur stor opinionen är i verkligheten.  

 

Ett annat problem som politikerna nämnde är att en del medborgare och politiker 

inte klarar av att hantera informationstekniken. Politikerna och medborgarna måste 

vara införstådda med att e-demokrati är ett komplement och att det måste finnas 

personliga möten och presskonferenser. För att hantera problematiken med digitala 

klyftor anser den styrande politikern att kommunen måste bejaka utvecklingen och 

hjälpa till att utbilda så folk klarar av att använda sig av informationstekniken. 

 

Oppositionspolitikern tror att det hade varit lättare att skapa bra förutsättningar i en 

större kommun eftersom det i en liten kommun ofta finns en rädsla för det nya och 

främmande. I en mindre kommun är det lättare att spåra en källa med hjälp av 

informationen som kommer ut vilket inte alla gånger är positivt. E-demokrati är helt 

enkelt en känsligare punkt i en mindre kommun. 

 

Han anser att om en kommun startar upp en e-demokratisatsning bör det finnas ett 

tydligt mål med varför satsningen görs, det ska finnas en målbild för vad som vill 

uppnås. Kommunen bör försöka skapa sig en självinsikt om vilka metoder man klarar 

av att hantera. Sedan är det viktigt att avsätta de resurserna som behövs och att 

ledningen har förståelse för att det kommer att ta tid från andra aktiviteter. För det 

fungerar inte att låta medborgare vänta i flera dagar innan de får svar på sina frågor, 

för om det händer kommer de att tröttna. Den styrande politikern menar att man 

måste vara medveten om huruvida en e-demokratisk satsning skulle tas emot seriöst 
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av medborgarna och politikerna kommunen. Om det inte skulle finnas något intresse 

för den e-demokratiska satsningen skulle det ju vara meningslöst att genomföra den.   

4.3.2 Ledningens syn på e-demokrati 

Kommunchefen berättar att för henne handlar e-demokrati mycket om hemsidan, 

eftersom det är där alla e-tjänster finns. Att e-demokrati innebär att tillgängliggöra e-

tjänster och information för medborgarna via hemsidan. Att vara en så kallad 24-

timmarsmyndighet som medborgarna kan komma i kontakt med när det passar dem. 

Hon medger sig inte vara insatt i vad e-demokrati egentligen innebär eftersom 

kommunen i dagsläget inte prioriterar frågan. Från ledningens sida diskuterar de 

dock hur kommunen ska bli mer attraktiv och då ingår givetvis IT-frågor som 

exempelvis e-demokrati. 

 

Sen om e-demokrati även gäller den politiska kommunikationen på nätet så berättar 

kommunchefen att det är vissa personer i kommunen som bloggar i sin tjänst. 

Kommunchefen själv är en av de som bloggar och hon försöker få igång diskussioner 

den vägen även om det är svårt, eftersom det är så få som lämnar kommentarer och 

synpunkter. Hon misstänker att anledningen till att så få lämnar kommentarer är 

kulturen i kommunen. Hon tycker det är tråkigt eftersom det är intressant med 

information som kommer in till kommunen och det bör inte vara på det viset att det 

bara är kommunen som pumpar ut information till invånarna. 

 

Kommunchefen tycker att det vore lämpligt att det fanns utbildning inom e-

demokrati och att den borde vara riktad beroende på vilken position personen 

innehar. Det vore lämpligt om politiker fick en utbildning, men även att det fanns 

utbildning på allmän kommunnivå och en för personer med chefsposter.   
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Kommunchefen berättar att det är ett problem att IT-mognaden är låg inom 

kommunen. I de stora förvaltningarna finns det personal som inte har tillgång till 

datorer eller så är datorerna för gamla, samtidigt som personalen har låg IT-kunskap. 

Det är ett hinder för kommunen och det är en viktig fråga som politikerna måste ha 

respekt för så att det inte hamnar personer utanför som inte klarar av de nya 

förutsättningarna. Sen går det att vända på det, hur är IT-mognaden för 

medborgarna och vad har kommunen för ansvar där? Det är en svår politisk fråga. 

Men samtidigt berättar kommunchefen att hon tror att digitala klyftor är ett 

övergående problem som inte kommer vara lika stort i framtiden, detta eftersom 

ungdomar i dagsläget får med sig den kunskapen på ett mer naturligt sätt än vad de 

äldre har fått. Sen vore det bra om pensionärsorganisationer anordnade kurser för 

de äldre. 

 

Kommunchefen menar att om det ska göra en e-demokratisatsning är det viktigt att 

göra en omvärldsanalys så att kommunen kan hämta in kunskap från andra 

kommuner som arbetat med e-demokrati. 

4.3.3 IT-kunnigas syn på e-demokrati 

Den webbansvarige berättar att för honom handlar e-demokrati om att 

tillgängliggöra information till medborgarna. Det handlar om att kommunen ska vara 

en så kallad 24-timmarsmyndighet som är tillgänglig för medborgarna under hela 

dygnet och att medborgaren kan utföra vissa tjänster som erbjuds av kommunen när 

denne själv har tid. IT-teknikern är inne på samma linje och nämner e-tjänster som 

en viktig punkt inom e-demokratin. Han nämner att medborgarna borde kunna 

framföra sina åsikter över nätet och att de borde använda sig av e-legitimation för 

att identifierar sig. Detta innebär inte att åsikter ska registreras utan bara att det går 

att få tag i en person i extremfall. Han tror dessutom att många redan idag använder 

sig av e-legitimation så övergången skulle nog inte bli så komplicerad. E-
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legitimationen skulle kunna användas till vissa e-tjänster inom kommunen och det 

hade förenklat för administrationen av tjänsterna. Han tror att det skulle gå att göra 

mycket för e-demokratin eftersom många har moderna mobiltelefoner, dessa skulle 

man kunna knyta till respektive person och därigenom verifiera vilka de är. 

 

Den webbansvarige nämner att han är medveten om att det finns digitala klyftor 

som kommunen bör arbeta för att försöka övervinna. Han tror att det går att höja 

det politiska intresset genom att medborgaranpassa kommunens hemsida. Han 

poängterar att det är svårt att veta om det i själva verket ger någon positiv effekt, 

eftersom han inte har fått någon feedback på det som gjorts tidigare för att 

medborgaranpassa hemsidan. IT-teknikern tycker inte att det gjorts så mycket för e-

demokratin i Vimmerby Kommun och det beror främst på att ledningen inte har visat 

något intresse för det. IT-avdelningen har i dagsläget ingen utvecklarroll utan servar 

bara med det som de ombeds göra. Kommer det inte uppifrån ledningen, genomför 

de inte något projekt från IT-avdelningens sida. 

 

Både den webbansvarige och IT-teknikern tycker att det vore bra om alla i 

kommunen fick utbildning inom e-demokrati och att den vore lämpligt att det fanns 

såväl generell som anpassad utbildning beroende på vad personen ifråga har för 

arbetsuppgifter. Dock är det ingen i organisationen som i dagsläget har fått någon 

utbildning inom e-demokrati vad han vet om. IT-teknikern tror även att utbildningen 

kan vara bra för att skapa en förståelse mellan politiker och tjänstemän för hur den 

andra parten ser på e-demokrati. Pratar de olika parterna ihop sig mer kommer e-

demokratin kunna förbättras i kommunen. IT-teknikern tycker att det borde finnas 

utbildning i vad som är okej att skriva i bloggar och liknande för det har tidigare hänt 

att det blivit stora rubriker i tidningarna kring olika former av inlägg. Det behöver 

vara tydligt om det är personen i fråga som uttrycker en ståndpunkt eller om det är 

något officiellt från kommunen.  
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Den webbansvarige påpekar att det hade varit enklare att genomföra en stor e-

demokratisatsning i en större kommun eftersom de har mer resurser, i en liten 

kommun får ledarna prioritera mer efter det som är viktigt. IT-teknikern tycker att 

det borde samarbetas mer mellan olika kommunerna för att bland annat reducera 

kostnaderna. 

 

Den webbansvarige tycker att om det görs en e-demokratisatsning är det viktigt att 

det finns klara riktlinjer, en rimlig budget och att det tillsätts personal för att hantera 

projektet. Sen tycker han att det bör undersöka vad andra kommuner har genomfört 

och se ifall det går att få råd från dem. 

4.3.4 Tjänstemännens syn på e-demokrati 

Båda tjänstemännen säger att de har låg kunskap om e-demokrati. En av dem hävdar 

att han inte vet vad e-demokrati är medan den andre förklarar att hon tror att det 

har att göra med politisk dialog via datorn. Att det ska gå att hämta information och 

ställa frågor via datorn. Hon tror att politiska hemsidor och bloggar ingår i e-

demokrati. Att e-demokrati handlar om att öppna upp så att medborgarna via datorn 

kan ta de kontakter och initiativ de vill för att kunna vara med och påverka i 

kommunen. Hon tycker det är positivt att det är lättare för medborgare att få 

kontakt med sina politiker. Fast att ordna folkomröstningar över nätet tror hon inte 

att kommunen är redo för ännu. Det finns för många som inte klarar av att använda 

sig av informationstekniken. 

 

Hon tycker att den långsamma demokratin har varit förödande för vissa frågor och 

tror att e-demokrati kan snabba upp processen och därmed förbättra för demokratin 

i kommunen.  
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Den andre tjänstemannen tycker att e-demokrati inte borde påverka tjänstemännen. 

Han kan ha förståelse för att politikerna sitter och bloggar och likande i sin tjänst 

men att tjänstemän inte borde göra det. Tjänstemän ska inte sitta och tycka och 

tänka utan utföra det deras arbeten innebär. Det finns regler för hur saker och ting 

ska utföras så det finns ändå inte något utrymme för diskussion. Den andre 

tjänstemannen håller med om det faktum att tjänstemän inte ska tycka och tänka, 

men att om det dyker upp sakfrågor kan de vara behjälpliga och förklara varför saker 

och ting sker på det vis det sker. 

 

De är båda överens om att det borde finnas utbildning i e-demokrati, men de har 

olika anledningar till varför. En av tjänstemännen säger att det vore bra eftersom 

hon tror att tjänstemännen skulle känna sig mer delaktiga och få veta mer om vad 

som styr deras dagliga arbete. Den andre anser att det vore bra eftersom politikerna 

behöver lära sig vad som är/inte är acceptabelt att skriva i bloggar och 

mejlmeddelanden. Det har nämligen tidigare varit en källa till problem att bloggar 

gått över gränsen. 

 

Andra problem som båda lyfter fram är att vissa tjänstemän och politiker i 

organisationen inte klarar av att hantera IT-verktygen som finns. Båda hävdar att det 

är de äldre som har problem och den ena tycker att de inte behöver lära sig så länge 

de klarar av sina vanliga arbetsuppgifter. Den andra tycker att det kanske behövs ett 

generationsskifte innan det blir riktigt bra. Samtidigt tycker hon sig märka att det är 

de äldre som är mer diskussionslyssna men att de inte klarar av de nya verktygen att 

diskutera med, vilket är lite paradoxalt. 

4.4 E-demokratiska verktyg 

Under det här kapitlets presenteras de olika aktörernas åsikter kring e-demokratiska 

verktyg. 
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4.4.1 Politikernas syn på e-demokratiska verktyg 

Oppositionspolitikern är väldigt positivt inställd till en portal i anslutning till 

hemsidan som gör att det enkelt går att hitta var det politiska spelet i kommunen 

finns på Internet. Den styrande politikern gillar inte vissa delar av att politiker har 

börjat blogga. Detta eftersom politikerna väljer att spetsa till frågor för att få fler 

läsare. Men det är givetvis även ett bra sätt att informera läsarna. Det är viktigt att 

det framgår i vilken roll personen bloggar, är det personliga åsikter eller 

partipolitiska åsikter. 

  

Oppositionspolitikern är generellt positivt inställd till alla typer av verktyg som kan 

bidra till den politiska dialogen. Sedan anser han att kommunen måste vara 

införstådd med att olika verktyg kräver resurser. I ett diskussionsforum bör det enligt 

honom finnas en granskningsfunktion som ser till att diskussionerna inte hamnar 

någonstans där de inte berör ämnet. Diskussioner som går att läsa av mellan två 

personer på ett forum kan leda till att politikerna får nya politiska idéer och lösningar 

på problem vilket givetvis är positivt för demokratin. 

 

Den styrande politikern är generellt positivt inställd till diskussionsforum och 

liknande typer av verktyg. Han anser dock att dessa inte får gå ut över den övriga 

demokratin. De ska vara ett komplement som vitaliserar den kommunala 

beslutprocessen.  

 

Han anser att om det ska finnas ett forum bör det utses en tjänsteman som kan 

fungera som moderator. Den personen kan sedan säga till berörda politiker (från 

både de som styr och oppositionen) om det är dags för dem att ge sig in i 

diskussionen. De politiker som inte klarar av att hantera en dator kan även få hjälp av 

tjänstemannen som fungerar som moderator att delta i diskussionen. 
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Politikerna säger sig tro att ett chattsystem skulle vara givande och fungera väl som 

komplement till den politiska debatten. Den styrande politikern anser att hur väl det 

skulle fungera, är helt beroende på vilka frågor som ska diskuteras. Det ska även vara 

på det viset att båda parter som deltar i chatten känner att det är meningsfullt att 

delta. 

 

Båda politikerna tycker att det vore bra att filma 

kommunfullmäktigesammanträdena och oppositionspolitikern berättade att en 

sådan idé tidigare varit framlagd men att den röstades ner på grund av att det 

kostade för mycket att införa i kommunen. Att filma anser han öppnar upp så att 

medborgarna får det lättare att delta i vad som pågår i den politiska vardagen. Den 

styrande politikern anser att om det arbetas för mycket med filmklipp finns det en 

risk att det blir för mycket av att man bara lämnar ut de beslut som redan fattats och 

då missar man delar av delaktighetsprocessen som eftersträvas när man arbetar med 

e-demokrati. Går det bara att lösa den kostnadsmässiga frågan tycker han att det 

kan vara idé att direktsända från kommunfullmäktigemötena. Detta har tidigare 

gjorts i radion när det fanns en lokalkanal som numera är nerlagd.  

 

Det finns ett verktyg som oppositionspolitikern har lite invändningar emot att 

använda och det är en medborgarpanel. Anledningen är att han anser det är svårt att 

hitta en panel som verkligen är representativ för befolkningen. En medborgarpanel 

kan vara bra men det ställer krav på politikerna att kunna värdera om det verkligen 

är representativt för medborgarna. Det måste finnas någon form av källkritik. 

4.4.2 Ledningens syn på e-demokratiska verktyg 

Kommunchefen, som har erfarenheter från en annan kommun som tidigare haft ett 

diskussionsforum, anser att det finns problem med att ha ett forum. Det blev ofta 

dålig stämning på forumet med många personangrepp. Tvingas sedan personerna 
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skriva vem de är blir det istället tyst, så hon anser inte att det är helt oproblematiskt 

med ett forum. Men det är inte det enda stället som det förekommer 

personangrepp, i såväl bloggar som andra sociala medier förekommer det problemet 

också enligt kommunchefen. Det går dock för ägaren av bloggen att filtrera bort 

kommentarer som denne inte vill visa upp för allmänheten. 

 

Hon anser att det är tjänstemännens ansvar att stå för drift och underhåll av de olika 

tjänsterna som erbjuds av kommunen, men att det är en ledningsfråga att moderera 

tjänsterna. Tjänstemännen skulle kunna vara aktiva beroende på frågornas art, hon 

tror att det skulle gå att få dem aktiva även om det kräver arbete. 

4.4.3 IT-kunnigas syn på e-demokratiska verktyg 

IT-teknikern menar att hemsidan främst används för att sprida information och att 

kommunen i mångt och mycket inte gillar att släppa ifrån sig kontrollen över sidan 

genom att låta folk skriva vad de vill där. De är rädda för att det ska börja storma 

okontrollerat. Däremot visas det på hemsidan hur medborgarna kan gå till väga för 

att kontakta de olika politikerna. 

 

Den webbansvarige och IT-teknikern tror att det hade varit bra med ett 

diskussionsforum och att det skulle kunna fungera. Men det är svårt att uppskatta 

hur mycket det skulle användas i just den här kommunen. Ett chattsystem hade nog 

fungerat bra under ordnade former. Om kommunen meddelar ett visst tillfälle som 

det går att diskutera den här frågan med den här politikern så hade det nog 

fungerat. IT-teknikern tror att det skulle uppskattas att kunna prata med en politiker 

i realtid på det viset som ett chattsystem erbjuder. Men att en sådan funktion skulle 

kunna behöva viss övervakning. I ett sådant system skulle man även kunna spärra av 

så att det endast är kommuninvånarna som har möjlighet att delta i chatten, om 
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detta skulle vara intressant. En fördel med ett chattsystem gentemot e-mejl är att 

konversationen sker mycket snabbare vilket kan leda till mindre irritation.  

 

Att filma och webbsända kommunfullmäktigemötena tror den webbansvarige skulle 

tillföra mycket för demokratin i kommunen. Det skulle gå att direktsända på webben.  

Men det är en fråga om resurser om det ska genomföras en sådan sak, det kostar 

pengar och det tar administrativ tid för vissa tjänstemän. I dagsläget berättar IT-

teknikern att de spelar in ljudet på kommunfullmäktige, men det läggs inte ut på 

hemsidan för att det inte i dagsläget finns någon tjänsteman som har till uppgift att 

sköta redigeringen av materialet. 

 

Moderering generellt tycker IT-teknikern ska ligga på någon som har ett visst politiskt 

kunnande. Moderatorn skulle även kunna fungera som hjälpande hand som har 

ögonen öppna för när en viss person inom kommunen behöver gå in och ta en 

diskussion med medborgarna. 

4.4.4 Tjänstemännens syn på e-demokratiska verktyg 

Båda tjänstemännen har misstankar om att ett diskussionsforum inte skulle fungera i 

kommunen. En av dem tror att ett forum skulle kunna bli rörigt, där många inte 

klarar av att hålla sig till ämnet. Om det blir rörigt tror hon att vissa personer 

kommer tröttna och inte delta i den utsträckning de egentligen skulle vilja. Den 

andre tjänstemannen tror inte att en vanlig arbetare skulle vara så delaktig i ett 

forum eftersom de inte har tid att sitta och svara på frågor. I hans roll kan han inte 

fatta några beslut eftersom hans roll i dagsläget är att utföra det han blir tillsagd. Om 

kommunen skulle införa ett forum anser de att det är viktigt att det är enkelt att 

använda och går snabbt att arbeta med, det får inte bli långa väntetider på svaren. 

Båda tjänstemännen tycker att det inte ska vara vanliga tjänstemän som svarar på 

frågorna utan personer som har mer ansvar och ser helheten av frågan. 
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4.5 Roller i e-demokratin 

Under det här kapitlets presenteras de olika aktörernas åsikter kring olika aktörers 

roller i e-demokratin. 

4.5.1 Politikernas syn på roller 

Oppositionspolitikern anser att eftersom e-demokrati har till syfte att bredda den 

politiska dialogen så har politikerna en av huvudrollerna i en e-demokratisk satsning.  

Den styrande politikern anser att det ska vara politikerna som initierar till en e-

demokratisk satsning eftersom det är viktigt med medborgarinflytande och att det 

finns en öppen dialog. Frågorna måste hanteras på ett korrekt sätt så om det är 

någon som tar för sig och gör sin röst hörd så ska inte det gå före den tysta massans 

rättigheter. Som politiker måste man vara öppen för saker som leder till mer 

medinflytande från medborgarna. 

 

Han tycker att ledningens roll är att ordna fram resurser. Har politikerna fattat ett 

beslut ska ledningen bygga upp resurser och utbilda personalen så att det går att 

genomföra projektet. 

 

Tjänstemännen har en form av biroll som mer handlar om att svara på sakfrågor, 

vilket även det är en viktig roll att fylla. Man kan säga att det är två olika typer av 

dialog, tjänstemännen behandlar sakfrågedialogen medan politikerna ska sköta den 

politiska dialogen. Oppositionspolitikern anser att det är viktigt att tjänstemän såväl 

som politiker inser att stadshuset i sig självt inte är kunskapens källa utan att 

kunskap finns på många andra ställen ute i samhället. 

 

Oppositionspolitikern anser att de IT-ansvariga i kommunen i dagsläget inte har 

arbetat så mycket med e-demokrati, de har mer varit fokuserade på att få den 

allmänna IT-vardagen att fungera. Det är i det syftet de har anställts och inte för e-
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demokratins skull. Den styrande politikern anser att tjänstemännen som arbetar 

med IT har rollen att ta fram och utvärdera vilka möjligheter det finns med tekniken. 

 

Oppositionspolitikern anser att det finns en roll som skulle kunna ha en stor 

betydelse för att få e-demokrati att fungera och det är nämndsekreterarna. Det är de 

som är länken mellan politikerna och övriga tjänstemän. Alla ämnen som diskuteras 

passerar dem och de är därmed stora informationsbärare. Han anser att de skulle 

kunna ha en verklig nyckelroll för att få en e-demokratisk satsning att fungera bra. 

4.5.2 Ledningens syn på roller 

Kommunchefen anser att politikerna ansvarar för att driva en e-demokratisk satsning 

från ett medborgarperspektiv. Det är viktigt att de backar upp de olika 

förvaltningarna och ger dem de resurser som behövs för att driva projektet framåt. 

Det gäller att de avsätter såväl pengar som kompetens för att det ska lyckas. 

Kommunchefen anser att det är viktigt att politikerna sköter sin egen del, det vill 

säga att skapa kommunikationskanaler och vara tillgängliga för medborgarna men 

även att de stödjer de olika förvaltningarna på ett bra sätt.  

 

Kommunchefen tycker att ledningens roll skulle vara att driva förändringsarbetet 

framåt, att vara uthållig, att var nyfiken, fråga efter, vara engagerad, bekräftande och 

inspirera till att kommunen ska vara duktiga inom e-demokrati. Det är ingen större 

skillnad från något annat projekt. Det är vad en ledare har som uppgift, att fungera 

som coach. Sedan är det viktigt att som ledare låta experterna vara experter och låta 

dem sköta det de är duktiga på, cheferna behöver inte kunna specifika saker som 

behöver göras för att få saker och ting att fungera. Det ska ledningen lämna över till 

dem som klarar av det. 
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Kommunchefen anser att tjänstemännen som arbetar med IT kan ha en svår sits i 

den här typen av projekt. Det kan ställas orealistiska förväntningar på dem att driva 

den här typen av projekt. Ledningen måste inse sitt eget ansvar och att det är en 

ledningsgruppfråga. I ledningsgruppen kan IT-chefen ingå likväl som andra 

förvaltningschefer. Det är ledningsgruppens ansvar att driva det hela framåt. 

Tjänstemännen som arbetar med IT har snarare tilluppgift att fungera som stöd och 

resurs med sin typ av expertkunskap. 

 

Något som påpekas som viktigt av kommunchefen är att ledningsgruppen bör 

försöka skapa nätverk med andra kommuner som gjort liknande projekt. En 

omvärldsanalys kan bidra med mycket kunskap.  

4.5.3 IT-kunnigas syn på roller 

Den webbansvarige anser att det är politikernas roll att veta vad de vill ha ut av en e-

demokratisk satsning. Han tycker det är viktigt att de ger klara direktiv och att det 

inte velas med vad de vill ha ut av den e-demokratiska satsningen. Det gör det lättare 

för tjänstemännen att utföra sina uppgifter. IT-teknikern tycker även att det är 

politikernas roll att se till att det finns en budget som gör att det går att genomföra 

en e-demokratisk satsning. 

 

Den webbansvarige ser på ledningen som en styr-/referensgrupp eftersom det är de 

som vet vad de vill ha ut av satsningen. Han tror att det varit en projektgrupp som 

hade varit drivande i frågan och att han själv varit en del av den gruppen. Hans 

funktion hade varit att genomföra det som hade beslutats. Hur prioriterat arbetet 

med e-demokrati hade varit i hans tjänst hade det varit ledningens uppgift att 

besluta om. I mindre kommuner är det enklare att påverka hur mycket man känner 

att man vill delta i ett projekt. Känner en tjänsteman att han kan delta mer än vad 

som åläggs honom finns det möjlighet att vara mer delaktig. IT-teknikern anser att 
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ledningen bara ska besluta om vilka funktioner de vill kunna använda, sedan ska 

projektgruppen ta fram förslag på hur detta ska lösas. Ledningen ska inte blanda sig i 

de tekniska bitarna för mycket utan lämna det till de som är bra på det.  

 

Enligt den webbansvarige och IT-teknikern har IT-avdelningen och de som håller på 

med webben ungefär samma roll. De ska fungera som utförare och leverera själva 

basfunktionerna. De ska se till att den tekniska biten fungerar på ett bra sätt. IT-

teknikern tycker att tjänstemännen som arbetar med IT ska hålla sig lite i 

bakgrunden och sköta den tekniska biten och ha ganska lite kontakt med kunden. De 

politiska diskussionerna får politikerna stå för i kommunen. Den webbansvarige 

tycker att det är viktigt att IT-avdelningen är med från starten i projektgruppen så att 

de kan vara med och påverka i tid.  

 

IT-teknikern anser att den som är ansvarig för en e-demokratisk projektgrupp måste 

besitta väldigt stort tålamod för projektet ställer ganska stora krav på honom. Detta 

eftersom en sådan här satsning skulle påverka så många personer och hur de 

arbetar. Det ställer även stora krav på de som ska arbeta med funktionerna och det 

omfattar i stort sett alla i kommunen som arbetar med administrativa uppgifter. 

 

En stor e-demokratisk satsning tror IT-teknikern kommer att påverka hans dagliga 

arbete ganska mycket, detta eftersom det skulle ställa mycket högre krav på 

tillgänglighet och säkerhet. Detta skulle kunna innebära att kommunen är tvungen 

att tillsätta vissa i personalen att sköta om satsningen. 

4.5.4 Tjänstemännens syn på roller 

En av tjänstemännen anser att det framförallt ställs krav på politikerna om det ska 

göras en e-demokratisk satsning. Det är de som ska få det hela att fungera på ett bra 

sätt. Det är de som måste vara tillgängliga när medborgarna vill diskutera frågor med 
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dem. Hon tycker att det är viktigt att det inte tar för lång tid att få respons på sina 

frågor för då kommer folket att tröttna. 

 

En av tjänstemännen menar att det är ledningens roll att förankra e-demokrati i 

verksamheten. I dagsläget tror hon inte att alla i organisationen vet vad e-demokrati 

är för något.  

 

En av tjänstemännen anser att tjänstemännen som arbetar med IT har till uppgift är 

att hänga med i vad som händer inom IT-världen så att de kan förmedla till 

politikerna vilka tjänster som det skulle gå att leverera i e-demokratins anda. Det 

finns många politiker som i dagsläget inte förstår sig på tekniken och det vore därför 

bra om tjänstemännen som arbetar med IT förklarade vad som går att göra. 

 

En av tjänstemännen säger att det är vissa tjänstemän som är utsedda att lägga upp 

saker på hemsidan, men att detta tyvärr tar tid från den ordinarie tjänsten. Cheferna 

borde se till att det prioriterades högre så att olika förvaltningars perspektiv når ut 

bättre till övriga i organisationen men även till allmänheten. Den andra 

tjänstemannen tycker dock att e-demokrati inte påverkar tjänstemännens vanliga 

roller. 

 

Hon nämner också att det är viktigt att nämndsordförandena blir duktiga på e-

demokrati eftersom det är viktigt att de ser till att alla beslut fattas i en demokratisk 

anda. E-demokrati skulle hjälpa dem på den punkten. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras information från teori och fallstudie. Detta sker genom en 

abduktiv ansats där teorier om demokrati och e-demokrati ställs mot 

fallstudiematerialet. Detta ger ett arbetssätt som genererar en tydlighet mot läsaren 

eftersom det återspeglar hur jag tolkat framkommen information i empiri och teori 

samtidigt som det avser att ge en förståelse för mina argument.   

5.1 Intresse för och behov av demokratisk dialog 

För att det ska finnas en grund att stå på i det demokratiska arbetet är det viktigt att 

det finns en förståelse för hur det politiska intresset ser ut i kommunen. Det handlar 

som jag lyfte fram i demokratikapitlet (3.1) om att människorna ska ha möjlighet att 

styra sig själva och därmed måste det finnas ett intresse från folket för att det ska 

fungera.  

 

Jag lyfte i inledningskapitlet (1.1) fram att det varit ett sjunkande intresse för politik i 

samhället och det har märkts i den undersökta kommunen även om det fanns skilda 

åsikter i frågan. En av politikerna nämnde (4.2.1) att det är ett litet politiskt intresse 

för partipolitik. Även tjänstemannens och de IT-ansvarigas utsagor (4.2.2 och 4.2.4) 

att det är litet intresse för politik vittnar om att det går att förbättra det politiska 

engagemanget i kommunen. Det är som sagt blandade åsikter i frågan och de som är 

närmast politiken nämligen politikerna och kommunchefen hävdar att det finns ett 

intresse och de flesta personerna är överens om att frågans art påverkar intresset för 

kommunmedborgarna. Det finns samtidigt en fördel för politiker att veta detta om 

de strävar efter att etablera en stark demokrati(3.3.2) med hög delaktighet från 

medborgarna. Politikerna kan använda dessa frågor för att öka delaktigheten i den 

demokratiska dialogen som sker på Internet. Vet de att en fråga är populär att 

diskutera kan de utannonsera att utsedda personer finns tillgängliga för debatt vid 
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ett klockslag genom en e-demokratisk kommunikationskanal. I mindre kommuner 

måste det arbetas mer frekvent för att hålla diskussionerna vid liv, detta eftersom 

det finns ett mindre antal potentiella debattörer på grund av att det finns färre i 

befolkningen. Däremot nämnde en av politikerna och kommunchefen (4.2.2 och 

4.2.3) att det är på landsbygden som det finns det största engagemanget för lokal 

politik. Det faktumet plus att de har svårare att ta sig in till sammanträdena som 

normalt sett hålls i centralt placerade lokaler gör att det faller sig lämpligt att rikta in 

sig på befolkningen i landsbygden för att få igång e-demokratin i kommunen. Ett 

problem som ligger i linje med Norris (2001) tankar om digitala klyftor(3.5) är att 

personer som bor på landsbygden ofta har lägre kunskaper och ibland sämre tillgång 

tillinformationsteknik eftersom den digitala infrastrukturen inte är tillräckligt 

utbyggd. Därmed går det att se investeringar i utbildningar i handhavande av 

informationsteknik likväl som utbyggnad av den digitala infrastrukturen som en 

investering i att stärka och legitimera e-demokratin. 

 

Att det finns ett behov från kommunens sida att arbeta med att öka det politiska 

intresset bland medborgarna är tydligt speciellt eftersom det i kapitlet om 

demokratiska kriteriet för kontroll över dagordningen (3.2.5) lyfts fram att den stora 

massan ska ha möjlighet att påverka den politiska dagordningen. Det är viktigt att 

om kommunen strävar efter en stark demokrati(3.3.2) att engagera och väcka 

intresse för politik. Om många hjälps åt och arbetar för samhällets bästa får 

representanterna i den representativa demokratin (3.1.2) in fler infallsvinklar och 

möjlighet att fatta de beslut som ger bäst slutresultat. I motsats till det här står 

tjänstemannens åsikt(4.2.4) att det inte ska vara för många inblandade i 

beslutsfattandet. Färre inblandade medför att besluten kan fattas snabbare men de 

blir samtidigt inte lika förankrade i samhället. För att uppfylla tjänstemannens 

strävan efter snabba beslut bör den e-demokratiska inriktningen vara mot den tunna 

demokratitypen (3.3.3) men strävas det efter de förankrade besluten bör den e-
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demokratiska inriktningen var den starka demokratitypen (3.3.2). Dessa bägge 

ställningspunkter gör det tydligt att det är den representativa demokratitypen som 

de flesta förespråkar, och det är den typen av demokrati som finns i Sverige i 

dagsläget. Att i e-demokratiarbetet möjliggöra för demokratisk dialog (3.4) är att 

möjliggöra för att få fram ett bra beslutsunderlag. Detta stärker demokratin i 

samhället (3.3.2). 

 

Jag hävdar att det finns en intressant motsägelse, det är nämligen fallet att e-

demokrati kan höja det politiska intresset, men det är samtidigt beroende av att det 

finns ett intresse i kommunen för att fungera. Det är viktigt att som den styrande 

politikern nämnde att frågorna som diskuteras känns meningsfulla (4.2.1) och att det 

ligger i linje med kriteriet för en demokratisk process rörande kontroll över 

dagordningen det vill säga att medborgarna har möjlighet att påverka vad de 

demokratiska processerna ska beröra. Men det bör samtidigt prioriteras verktyg som 

kommunen har resurser till och klarar av att sköta. Det får som en av tjänstemännen 

nämnde (4.5.4) inte ta för lång tid att få svar på en fråga om de använt sig av ett e-

demokratiskt verktyg för då fallerar idén med att höja intresset via e-demokratin. 

Verktygen är i slutändan endast ett hjälpmedel för att skapa kommunikation, de för 

människorna närmare varandra, men det är viktigt att inse att det fortfarande de 

olika parterna som måste kommunicera med varandra.  

 

Insikt:  

1. En kommun som strävar efter en stark demokrati (3.3.2) bör arbeta för att 

skapa engagemang och intresse för politik.  

2. En strategi för att väcka intresse hos medborgare och skapa möjligheter till 

demokratisk dialog(3.4) bör finnas i en kommun.  
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3. E-demokratiska verktyg (3.4.1–3.4.9) kan skapa engagemang och intresset för 

politik men det är viktigt att verktygen sköts på ett bra sätt annars 

underminerar de medborgarnas förtroende.  

4. Det kan vara lämpligt som den IT-kunniga tjänstemannen nämnde (4.2.4) att 

använda frågor som drar till sig mer uppmärksamhet och engagerar många 

för att försöka väcka liv i den demokratiska dialogen(3.4) på nätet.  

5. Mindre kommuner ska för att få igång den demokratiska dialogen(3.4) via e-

demokratiska verktyg(3.4.1–3.4.9) rikta in sig på de digitala klyftorna(3.6) i 

samhället, eftersom det visar på att allas röst är lika värda. Det ger även fler 

medborgare chansen att vara delaktiga vilket är positivt om det strävas efter 

en stark demokrati(3.3.2).  

6. De tekniska verktygen som finns möjliggör för medborgarna att 

kommunicera, vilket är bra, men det är i slutändan medborgarna och 

politikerna som måste stå för den politiska dialogen. Det ligger främst på 

politikernas ansvar att vara delaktiga och engagerade att diskutera politiska 

frågor med medborgarna oavsett val av kommunikationskanal.  

7. Det är inte verktygen i sig som skapar dialogen utan det måste människorna 

göra. Verktygen skapar bara möjligheten för människorna att debattera.  

5.2 Medborgares synpunkter  

Som politikerna(4.2.1), kommunledningen(4.2.2) och det kriteriet för en demokratisk 

process(3.2) som handlar om upplyst förståelse(3.2.4) lyfter fram är det i ett 

demokratiskt samhälle viktigt att alla medborgare har tillgång till information och 

möjlighet att sätta sig in i politiska frågor som berör dem, annars blir demokratin inte 

legitim. Det är som oppositionspolitikern och teorin om demokratisk dialog(3.4) 

lyfter fram viktigt att det finns en transparens i de beslut som fattas. Det medför att 

det är viktigt att undersöka vilka mötesplatser det finns för medborgare och politiker 

att mötas och diskutera politiska frågor. I fallstudiekapitlet om demokrati (4.2) 
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framkom det att de viktigaste mötesplatserna i dagsläget är 

kommunfullmäktigemötena samt den lokala tidningen. Dessa mötesplatser är 

givetvis väldigt bra även om det kan finnas vissa invändningar mot exempelvis att 

tidningen har så stor roll i politiken. Att tidningen fungerar som mellanhand mellan 

politiker och medborgare är problematiskt eftersom de bestämmer vad som 

publiceras, det kan ses som att kriteriet om att medborgare ska ha kontroll över 

dagordningen (3.2.5) inte uppfylls till fullo. Tidningens mål är att tjäna pengar på att 

sälja upplagor och det kan göra att de exempelvis väljer att publicera det som väcker 

känslor framför mindre radikala åsikter. Därmed kan det finnas ett behov av att 

införa e-demokratiska verktyg (3.4.1–3.4.9) som kan öppna upp 

kommunikationskanaler och förbättra medborgardialogen (3.4). 

 

Det finns som politikerna nämner ett behov av att skapa fler mötesplatser om det 

strävas efter en stark demokrati(3.3.2). Det är här jag tycker e-demokrati kommer in 

i bilden, detta eftersom det erbjuder stora möjligheter till dubbelriktad 

kommunikation mellan medborgare och politiker. En stark e-demokrati(3.3.2) ska 

erbjuda medborgarna möjligheter att föra en dialog med människor från ett större 

upptagningsområde. De personerna som bor i utkanten av kommunen (eller av 

andra orsaker) inte har tid att åka in till kommunfullmäktigemötena ska få möjlighet 

att komma i kontakt med fler människor genom de e-demokratiska verktygen. Detta 

gör demokratin i hela samhället mer legitim eftersom delaktighet är en hörnsten.134 

Om kommunen istället erbjuder medborgarna möjlighet att diskutera med 

politikerna vid de tidpunkter de själva finner lämpligast plus att det inte är en 

filtrerad kanal de diskuterar igenom ger en stark demokrati(3.3.2). Den stärks på 

grund av kriteriet om adekvat deltagande(3.2.2) vilket innebär att det är viktigt att de 

kvalificerade deltagarna i samhället har möjlighet att föra fram sina åsikter.  

                                                        

134
 Räftegård (1998) 
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Insikt:  

1. Det är viktigt att bibehålla de klassiska mötesplatserna för att diskutera 

politik men kommunen bör även söka efter nya mötesplatser som kan leda 

till att fler blir engagerade och intresserade av politik.  

2. E-demokrati är ett bra komplement till de traditionella mötesplatserna.  

3. E-demokratin är ett bra sätt att öka delaktigheten i de demokratiska 

processerna. Detta gäller för såväl stora som små kommuner. Demokratin 

stärks och blir mer legitim eftersom kommunikationskanaler öppnas upp och 

medborgare får möjlighet att vara delaktiga i dialogen.    

5.3 Synen på hur en demokrati bör fungera 

Politikerna är inne på att det representativa demokratisättet (3.1.2) är det mest 

ändamålsenliga sättet att styra en kommun. Ledningen och politikerna pratar om att 

det är viktigt att beslutsfattaren är insatt i frågorna men samtidigt att det finns en 

öppenhet och möjlighet för medborgarna att diskutera med beslutsfattarna. 

Politikerna vill att det ska gå att följa den demokratiska processen och att 

medborgarna ska kunna vara delaktiga och lämna synpunkter. Deras åsikter passar 

väl in i representativ demokrati(3.1.2). Det väljs representanter (beslutsfattare) som 

står för medborgarnas åsikter och att representanter ska vara mer insatta i de 

politiska frågorna än vad en vanlig medborgare ska behöva vara. Öppenheten som 

de båda politikerna och ledningen pratar om omnämns även det i teorikapitlet. Att 

det är den representativa demokratitypen som politikerna (4.2.1) vill ska råda är det 

ingen tvekan om. En av politikerna visade dock på att det finns problem med den 

representativa demokratin och nämnde att det är problematiskt att vissa personer 

som är röststarka tar för sig och att det kan vara svårt för de mindre röststarka att få 

sin röst hörd. För att uppfylla röstlikhetskriteriet (3.2.3) där alla kvalificerade 

berördas röst ska väga lika tungt går det att argumentera för att försöka öppna upp 
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fler kommunikationskanaler där medborgare och politiker kan föra en demokratisk 

dialog(3.4).  

 

Det visade sig att alla anställda i kommunen inte har samma syn som politikerna och 

ledningen rörande att allt ska diskuteras och bearbetas innan ett beslut fattas. En av 

tjänstemännen tycke att det kan bli för mycket diskussion och att det inte leder 

processer och ärenden framåt. Enligt honom var det bättre att sakkunniga diskuterar 

frågorna. Denna åsikt passar väl in i det som teorin kallar för tunn demokrati(3.3.3) 

där befolkningen inte är särskilt intresserad av politik och inte anses ha tillräckligt 

med kunskap för att fatta bra beslut. Han ville inte diskutera med medborgare i sin 

roll som tjänsteman, han vill bara utföra det som politikerna har bestämt. Den andra 

tjänstemannen verkade mer positivt inställd till att vara delaktig i politiska 

diskussioner och anledningen till detta ser jag som att det finns olika arbetsområden 

inom en kommun som lämpar sig olika väl för delaktighet i e-demokratin beroende 

på var i organisationen tjänstemännen befinner sig. 

 

Samtidigt är det inte konstigt att politikerna som arbetar för att vinna styranderätten 

i kommunen tycker att en representativ demokrati är det mest ändamålsenliga valet, 

det är de som kommer att få styra om de kommer till makten. Om det infördes 

direktdemokrati (3.1.1) där besluten fattas genom direkta omröstningar vid varje 

fråga skulle de få en helt ny roll och inte kunna påverka samhället i samma grad som 

när deras parti har makten. Att tjänstemannen som tyckte att det kunde bli för 

mycket diskussion kring olika frågor(4.2.4) skulle tycka att det är fel att arbeta efter 

den representativa demokratin är att dra uttalandet för långt, men samtidigt kan jag 

förstå att hans vardag i arbetslivet skulle bli enklare om han inte behövde ”lägga sig 

i” politiken överhuvudtaget i arbetslivet utan bara kunde utföra det han blir tillsagd 

att utföra. Det kan vara svårt att stå utanför politiken helt och hållet, speciellt om 

hans arbetsuppgifter förändras och går emot hans personliga värderingar. Sedan ska 
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det inte glömmas bort att tjänstemännen även är medborgare och att de i den rollen 

i enighet med röstlikhetskriteriet (3.2.3) har full rätt att försöka påverka vilka 

politiska beslut som ska tas. 

 

Insikt:  

1. Det är den representativa demokratin som eftersträvas men det är samtidigt 

tydligt att gemene man bör vara införstådd med att det finns olika syn på hur 

det politiska arbetet förväntas fungera även bland de som befinner sig i själva 

organisationen.  

2. Hur väl ett visst område lämpar sig för att ingå i de demokratiska 

diskussionerna styrs av själva området. Det faller sig mer naturligt att ett 

område som exempelvis kultur och fritid som har mer handlingsutrymme och 

därmed faller sig lämpligare att diskutera än teknik och service som har litet 

eget handlingsutrymme. 

5.4 Synen på vad e-demokrati är för något 

Det är tydligt att politikerna har en mera utvecklad bild över vad e-demokrati står för 

än vad ledningen, tjänstemän och IT-tjänstemännen har. Politikernas förklaring 

(4.3.1)att det handlar om nätbaserat samtal, att diskutera via tekniska plattformar 

och att det är ett medel för att diskutera politik under hela den demokratiska 

processen ligger ganska nära Grönlunds uttalande (1.1) om att det är det 

demokratiska spelet i elektroniska forum och hans förklaring att det är det politiska 

spelet mellan politiker och medborgare via informations- och 

kommunikationskanaler över framförallt Internet.  

 

När kommunledningen, tjänstemän som arbetar med IT och tjänstemännen i övrig 

verksamhet förklarar vad de tror e-demokrati handlar om hamnar de lite snett i 

förhållande till det som lyfts fram i teorikapitlet(3.3). Det visar sig att de blandar ihop 
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begreppen inom e-government. De nämner till exempel 24-timmarsmyndighet och 

e-tjänster som viktiga inslag i e-demokratin när dessa begrepp främst handlar om 

relationen mellan tjänstemän och medborgare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Aktörs- och e-triangel 

 

Detta visar att e-government är ett komplicerat och framväxande område och att 

även de som arbetar inom området inte alla gånger kan skilja på vad som är vad. 

 

Att det för de inblandade är svårt att skilja på vad e-government är medför en del 

konsekvenser. Det gör det viktigare för en eventuell projektgrupp som förväntas 

arbeta med e-demokrati att sätta upp tydliga mål för arbetet och definiera vad som 

ska ingå i projektet. De måste tydligt definiera vad de vill uppnå med arbetet. Om det 

inte finns ett tydligt mål kan det bli så att det arbetas med e-administration istället 

för med e-demokrati vilket i sig förvisso inte är fel, men synen på medborgarna i 

sådant arbete är mer som om de vore kunder än som diskussionspartners. E-

demokrati handlar i grund och botten om att medborgare och politiker ska kunna 

föra en demokratisk dialog (3.3). Det är möjligheten för medborgare och politiker att 

interagera som ska eftersträvas i e-demokratiska projekt. Läggs det för mycket fokus 

I detta område hamnar 

ledningen, IT-folkets och 

tjänstemännens förklaring av  

e-demokrati 
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på e-administration när projektgruppen förväntas arbeta med e-demokrati kan det 

medföra att det är den tunna e-demokratiska typen(3.3.3) som kommer att 

återspegla sig för medborgarna i kommunen. Det kan framstå som om kommunen 

bara vill dela med sig av information och inte är intresserade av vad medborgarna 

har för åsikter. Detta bör undvikas eftersom en demokratisk dialog(3.4) leder till mer 

legitima lösningar. Politikerna bör vara lyhörda om de vill vinna röster, förståelse för 

medborgarnas problem leder till att det fattas mer legitima beslut. Det är även 

viktigt att medborgarna känner att politikerna omsätter det som diskuterat det ligger 

även i linje med omsättningskriteriet (3.2.6) för en demokratisk process (3.2). Beslut 

som fattas ska genomföras med adekvata handlingar för att demokratin ska vara 

legitim. 

 

Insikt:  

1. Det kan finnas behov hos kommunanställda att få de komplicerade områdena 

inom e-government förklarade för sig. Det ska göras i ett tidigt stadium av ett 

e-demokratiskt projekt för att minska rädsla och motstånd mot e-demokrati. 

Dessa känslor infinner sig ofta när det inte finns en förståelse för hur något 

som påverkar den egna tjänsten fungerar.  

2. Det ska finnas tydliga mål med det e-demokratiska arbetet och fokuset bör 

ligga på möjligheten för diskussion mellan politiker och medborgare.  

3. Det är viktigt att skapa möjligheter för medborgarna föra en demokratisk 

dialog med andra medborgare och därigenom ge dem möjligheten att 

organisera sig i frågor de tycker är viktiga. De skulle på det här sättet kunna 

komma i kontakt med andra grupper av medborgare som de kan föra en 

politisk dialog med. 
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5.5 Digitala klyftor 

I kapitlet om digitala klyftor(3.5) lyfts det fram att informationstekniken ställer krav 

på användarna när de vill ha tag i information och enligt samtliga intervjuade i 

fallstudien är digitala klyftor är ett ämne som är mycket viktigt att ta hänsyn till när 

kommunen arbetar med e-demokrati. I en mindre kommun ställs det krav på såväl 

tillgången som kunskapen att hantera informationstekniken.  

 

Att digitala klyftor är ett utbrett problem bekräftades av samtliga intervjuade. De är 

överens om att utbildning är ett bra sätt att motarbeta digitala klyftor vilket ligger i 

linje med teorin (3.5). De intervjuade anser att utbildningen ska gälla för samtliga 

aktörer i kommunen. I teorikapitlet lyfts det fram att digitala klyftor(3.5) är ett av de 

största hoten mot en god e-demokratiskt dialog på Internet eftersom vissa 

medborgarna på grund av klyftorna inte kan vara delaktiga i debatten. Men det ska 

inte vara ett krav att samtliga medborgare genomgår utbildningen. Det är enligt 

teorin om upplyst förståelse(3.2.4) upp till de kvalificerat berörda personerna att 

själva välja om de vill delta i utbildningen. De ska fortfarande ha valet att avstå ifrån 

att vara delaktiga i den demokratiska dialogen (3.4) som sker med hjälp av e-

demokratiska verktyg.  

 

Att äldre personer har svårare att ta sig till ny teknik lyftes fram i teorikapitlet (3.5) 

och detta bekräftas av fallstudien där kommunchefen och bägge tjänstemännen 

förklarar att situationen i kommunen är på det viset. De hävdar att det är ett 

generationsbyte som behövs för att kommunen ska lyckas övervinna de digitala 

klyftorna. Detta kan vara att underskatta problematiken enligt min mening eftersom 

teorin (3.5) visar finns det andra typer av utmaningar som exempelvis samhällsklass 

och etnicitet som påverkar förekomsten av och storleken på de digitala klyftorna. 

Det här finns det förståelse för bland aktörerna i kommunen, vilket den 

webbansvarige uttryckte. Han påpekade att det var en avsaknad av feedback från 
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medborgare, vilket gör det svårt att bevisa om arbetsinsatserna för att övervinna 

digitala klyftor fungerar. Trots detta ska motivationen försöka hållas uppe vid den 

här typen av arbetsinsatser. Lyckas kommunen genom dessa arbetsinsatser förbättra 

möjligheterna för medborgarna att föra en demokratisk dialog (3.4)blir demokratin i 

kommunen mer legitim. 

 

Kommunchefen lyfte fram(4.3.2) att det generellt finns en låg IT-mognad i 

kommunen och att det förekommer att datorerna är för gamla eller att det helt 

saknas datorer på vissa arbetsplatser. Samtidigt är det är inte tjänstemännen som 

ska diskutera frågor i e-demokratin även om de samtidigt är medborgare. Det är ett 

större problem om politikerna eller medborgarna inte har tillgång till dator eller 

klarar av att hantera informationstekniken. I så fall ska kommunen försöka utbilda 

och tillgängliggöra informationstekniken eftersom det stärker demokratin. 

  

Insikt:  

1. Digitala klyftor utifrån olika faktorer är ett reellt problem som de ansvariga 

aktörerna ska vara medvetna om när de vill öka delaktigheten.  

2. Det ska i ett arbete för att förbättra den demokratiska dialogen avsättas 

medel för att hantera utmaningarna med digitala klyftor.  

3. Det är viktigt för att skapa en legitim demokrati att ständigt arbeta för att 

försöka öka delaktigheten i den demokratiska dialogen hos medborgare såväl 

som hos politiker. 

4. Det är viktigt att inte underskatta förekomsten av digitala klyftor, det finns 

många faktorer som påverkar klyftornas storlek. 
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5.6 Roller 

I det här kapitlet analyseras de olika rollerna och hur de påverkar den kommunala 

demokratin. Detta eftersom de gemensamt har stor påverkan på demokratin och den 

demokratiska dialogen. 

5.6.1 Politikernas roll 

Som samtliga intervjuade (4.5) säger är det politikerna som ska stå för den politiska 

dialogen med medborgarna. I kapitlet om representativ demokrati (3.1.2) lyftes det 

fram att politikerna ska handla så att det återspeglar vad befolkningen tycker, med 

hänvisning till detta ska de eftersträva att ha systematiska dialoger med 

medborgarna om det strävas efter en stark demokrati. Det är som ledningen 

(4.3.2)och en av tjänstemännen(4.3.3) påpekar viktigt att politikerna utnyttjar de e-

demokratiska verktygen och är tillgängliga för de medborgare som vill vara delaktiga 

och diskutera frågor med dem. Om politikerna inte uppfattas som tillgängliga av 

medborgarna finns det en risk att det kan uppstå ett misstroende mot politikerna 

från medborgarnas sida. I kapitlet om demokratiska kriterier(3.2) lyftes kriteriet om 

adekvat deltagande(3.2.2) upp, där framgår det att det är viktigt att kvalificerade 

medborgare får vara delaktiga i politiska diskussioner och debatter. Det innebär att 

det är viktigt att politikerna försöker vara tillgängliga när medborgare vill föra en 

dialog om den politiska agendan. Det hjälper politikerna få en förståelse för hur de 

bör försöka forma framtidens samhälle (3.4).     

Insikt: 

1. Politikerna ska stå för den politiska dialogen med medborgarna. 

2. Det ingår i politikernas roll att vara tillgänglig via e-demokratiska verktyg för 

att möjliggöra dialog med medborgarna som de förväntas representera. 

3.  Det är politikernas roll att försöka forma samhället och prioritera i vilken 

riktning förändringarna ska utvecklas. 
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5.6.2 Kommunledningens roll 

Kommunledningens roll i en e-demokratisk satsning är enligt kommunchefen(4.5.2) 

att driva själva förändringsarbetet framåt. Om detta sätts i ljuset av 

regeringskansliets riktlinjer om att syftet med kommunens självstyre är att ge goda 

utgångspunkter för regionala anpassningar(3.5) så stämmer det väl överens med 

varandra eftersom kommunledningen förväntas ha god kännedom om kommunens 

förutsättningar och vilka anpassningar som kan genomföras för att öka delaktigheten 

i e-demokratin.  

 

Kommunchefen uttryckte(4.5.2) att ledningens roll skulle vara att driva 

förändringsarbetet framåt, att vara uthållig, att var nyfiken, fråga efter, vara 

engagerad, bekräftande och inspirera till att kommunen ska vara duktiga inom e-

demokrati. Det är vad en ledare har som uppgift, att fungera som coach. Detta 

stämmer överens med de egenskaperna som lyftes fram i teorikapitlet om ledarskap 

inom kommunal verksamhet(3.6.1). I det kapitlet framgick också att 

kommunledningen ska vara skicklig på att bygga bra team så det ska ligga 

kommunledningens ansvarsområde att utforma en projektgrupp som klarar av att 

leverera bra lösningar till e-demokratiprojektet samt en förvaltningsgrupp som kan 

hantera arbetet över tid. För att lyckas med det är det viktigt att kommunledningen 

kommunicerar och förankrar sitt budskap så att samtliga medarbetare förstår. Detta 

lyftes också fram av flera tjänstemannen (4.5.3) som en viktig punkt i 

kommunledningens roll. 

 

Det är ledningen som ska utse vilka tjänstemän som är mest lämpade att göra vilka 

delar inom arbetet med e-demokrati. Finns det inga tjänstemän som är lämpade att 

genomföra arbetet så ska kommunledningen enligt en av politikerna se till att 

tjänstemännen utbildas så att de klarar de nya arbetsuppgifterna. Det framkom i 

teorikapitlet om ledarskap inom kommunal verksamhet(3.6.1) att kommunledningen 
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ansvarar för den röda tråden i projekt och det ligger i linje med den webbansvariges 

åsikter(4.5.3) om att kommunledningen ska fungera som styrgrupp och ska därmed 

förmedla hur prioriterad e-demokratisatsningen är i organisationen. En av 

tjänstemännen (4.5.3)uttryckte det som att det ingår i kommunledningens roll att 

förankra att e-demokrati är viktigt i verksamheten. För att de ska lyckas med detta är 

det viktigt att de skapar en tydlig målbild i verksamheten och att de som arbetar i 

projektet vet vad som eftersträvas. Det här eftersom det i ett förändringsarbete är 

av stor vikt att alla personer har klart för sig vad som är målet. Otydliga mål ger en 

svårare situation när ledningen ska välja de lösningar som passar bäst att 

implementera i kommunen.135 

Insikt: 

1. Det ingår i kommunledningens roll att driva förändringsarbetet i kommunen. 

2. Kommunledningen ska ha kännedom om kommunens förutsättningar och 

möjligheter stärka delaktigheten i e-demokratin. 

3. Kommunledningen ska utforma de arbetsgrupper som ska driva utvecklingen 

och sköta förvaltningen av det kommunen väljer att införa i syfte att stärka 

delaktigheten i e-demokratin. 

4. Det ligger i kommunledningens roll att ansvara för den röda tråden i arbetet 

med e-demokrati. 

5.6.3 Tjänstemännens roll 

Tjänstemän som arbetar med IT är den grupp som har svåraste sitsen i ett projekt av 

det här slaget. Det framgår tydligt att det råder delade meningar kring vad som 

förväntas av dem. En av politikerna(4.5.1) nämnde att han anser att det ligger på 

tjänstemännens ansvar att förklara för politikerna möjligheter som finns med 

informationstekniken. Även en av tjänstemännen(4.5.3) var inne på samma linje. 

                                                        

135
 Goldkuhl G (2011) 
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Den andre politikern och tjänstemännen som arbetar med IT anser själva att deras 

roll snarare är att fungera som utförare, att de ska leverera de produkter som 

politikerna och medborgarna efterfrågar. Som det lyftes fram i kapitlet om 

tjänstemannaprofessionen i en kommun (3.6.2) så ingår det i tjänstemannens roll att 

bereda frågan så att politikerna kan ta ställning i frågan. Ett lämpligt förfarande vore 

därmed att politikerna beställer en utredning av tjänstemännen som tar fram 

underlag som politikerna sedan kan ta ställning till kring vilka lösningar som kan 

passa den berörda kommunen. Det är viktigt att tjänstemännen i utredningsarbetet 

strävar efter att vara så opartiska som möjligt i utredningen, det är viktigt att det 

framgår hur de arbetar för att hålla en hög validitet och reliabilitet. 

 

Samtliga intervjuade är inne på att det ingår i de IT-kunniga tjänstemännens roll att 

sköta den tekniska biten i e-demokratin. Detta ligger i linje med Efra-rapportens 

riktlinjer om att tjänstemän ska sköta hur-frågan i projektet medan det är 

politikernas roll att klargöra vad som ska genomföras.   

 

Tjänstemännen befinner sig i en liknande sits som tjänstemännen som arbetar med 

IT, en av politikerna nämnde(4.5.1) bland annat att han ansåg att de skulle fungera 

som specialister och kunna svara på sakfrågor. Samtidigt ansåg tjänstemännen(4.5.3) 

själva att de inte hade någon del i e-demokratin och att detta bara skulle ta tid från 

deras vanliga arbete. Min slutsats blir vad det gäller dessa två typer av roller att 

tjänstemännen ska arbeta för att understödja medborgarna och politikerna så att de 

kan sköta e-demokratin. Detta faller sig även rätt eftersom de då befinner sig inom 

de två sfärerna som Grönlund definierade att tjänstemän (IT-tjänstemännen är här 

definierad som en typ av tjänsteman) som de hör hemma inom e-government. 

 

Insikt:  
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1. Det är tjänstemännen och tjänstemännen som arbetar med IT som ska bidra 

med kunskap och möjliggöra för e-delen i e-demokrati.  

2. Tjänstemännen ska skapa möjligheter för medborgarna och politikerna ska 

kunna föra en demokratisk dialog.  

3. Det ingår i tjänstemännens roll att bereda frågor runt e-demokrati så att 

politikerna kan ta ställning. 

5.7 E-demokratisk delaktighetstrappa 

Demokrati handlar om att medborgarna ska ha möjlighet att styra sig själva. För att 

de ska ha möjlighet att göra detta krävs det att det finns en mötesplats där 

medborgarna kan samlas och diskutera. De intervjuade som har närhet till politiken 

(politikerna och kommunledningen) anser(4.1.1 och 4.1.2) att det finns ett 

engagemang i kommunen men som övriga tjänstemän nämner är det en bit kvar till 

en god medborgardialog. Det har presenterats verktyg som gör det möjligt att öka 

delaktigheten för medborgarna i kommunen. Utifrån de här verktygen och 

kommentarerna från respondenterna har jag tagit fram en modell(figur 4) kring 

delaktighet. Modellen diskuteras närmare nedan. 
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Figur 4 E-demokratisk delaktighetstrappa 

 

Informationsspridning: Det första steget handlar om att sprida information. Det är 

den enklaste formen av e-demokrati som går att uppnå. Det handlar om att förmedla 

information från kommunen till medborgarna. Det sker genom dokument, bilder, 

filmer och ljud. Kommunikationen är enkelriktad och är inte till för att skapa debatt. 

Det sker som den webbansvarige nämnde(4.2.3) väldigt lite feedback från 

medborgarna till politikerna i den här formen och det är svårt för kommunen att få 

en bekräftelse på hur framgångsrikt det hela fungerar. Det här steget bidrar med att 

öka känslan hos medborgarna att kommunen är tillgänglig för dem. Det är på den 

här nivån de som argumenterar för den tunna e-demokratiska typen (3.3.3) vill att 

kommunen ska befinna sig på. Det eftersträvas inte att det ska finnas möjligheter till 

debatt på den här nivån utan det är fullt tillräckligt med en enkelriktad 

kommunikation.     

 

Informations-

spridning 

Beslutande 

Samtal 

Rådfrågning 
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Exempel på verktyg (från kap 3.4) i den här kategorin är: Texter på hemsidan, bloggar 

utan kommentarfält, webb-tv. 

 

Rådfrågning: Nästa steg i den e-demokratiska delaktighetstrappan är rådfrågning.  

Här låter kommunen medborgarna visa vilken opinion som finns i kommunen genom 

att använda e-demokratiska verktyg. I detta steg finns det mer interaktion mellan 

politiker och medborgare än vad det gjorde i det första steget. Det är dock 

fortfarande även i det här steget kommunen som styr agendan fullt ut. Det är de 

som bestämmer vilka frågor som ska lyftas fram och som medborgarna får ta 

ställning till. I det här steget av den e-demokratiska delaktighetstrappan är det viktigt 

att politikerna har en förståelse för att om de som använder sig av den här typen av 

e-demokratiska verktyg kan det ge en vinklad bild av verkligheten. Det är viktigt att 

panelerna utses på ett vis som återspeglar befolkningen. Det här steget går inte att 

passa in så bra på någon av de olika e-demokratiska typerna. Det har för lite 

integration mellan politiker och medborgare för att uppnå den starka e-

demokratitypen men samtidigt för mycket integration för att passa in på den tunna 

demokratitypen. Det är ett mellanting mellan dessa två typer. Det skulle dock 

fungera utmärkt att använda verktygen på den här nivån för de som förespråkar den 

tunna demokratin i rådgivande syfte. Det går att fånga upp stora gruppers åsikter 

utan allt för mycket administrativt arbete med dessa typer av verktyg. 

   

Exempel på verktyg (från kap 3.4) i den här kategorin är: e-paneler, frågeformulär. 

 

Samtal: I det här steget ges möjligheten till att diskussion mellan politiker och 

medborgare fullt ut. Det eftersträvas kreativa samtal som känns givande för bägge 

parterna. Det förekommer som det påpekats i teorikapitlet(3.4.1) och i det empiriska 

materialet(4.4) att det kan råda dålig stämning när kommuner tar steget fullt ut och 

börjar använda de typer av kommunikationssätt som det här steget förespråkar. Det 
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förekommer påhopp och personangrepp och det behövs beredskap för att hantera 

den här typen av problem. Det går att lösa med hjälp av moderatorer som filtrerar 

bort olämpliga inlägg, detta nämns som lösningsförslag i såväl teori- som 

empirikapitlet. Det är verktygen på den här nivån som kommunen bör använda ifall 

de vill leva upp till de krav som den starka e-demokratitypen förespråkar. Detta steg 

ställer höga krav på medborgarna att de klarar av att hantera informationstekniken.  

 

Exempel på verktyg (från kap 3.4) i den här kategorin är: diskussionsforum, 

chattsystem, bloggar med kommentarfält, sociala medier. 

 

Beslutande: Det här steget av den e-demokratiska delaktighetstrappan innebär att 

det genomförs val över Internet. De omröstningar som sker ska generera ett resultat 

som sedan ska följas. Det är en form av direktdemokrati. Det stora problemet med 

det här steget är de digitala klyftorna. Det är inte alla som klarar av att hantera 

informationstekniken och det kan ställa till problem för att resultatet inte speglar 

hela befolkningen. Därför bör det i dagsläget främst vara ett komplement till vanliga 

val som sker i vallokaler. Problematiken med att personen måste identifieras kan 

lösas med hjälp av e-legitimation.  

 

Det är det här steget som eftersträvas av förespråkarna för den snabba e-

demokratitypen(3.3.1). Det är omröstningen i sig själv som är viktig. Det eftersträvas 

ett enkelt administrativt sätt för att fånga upp medborgarnas åsikter.   

 

Exempel på verktyg(från kap 3.4) i den här kategorin är: Omröstningar via nätet 

 

Slutsats: Den här e-demokratiska trappan visar på olika nivåer som en kommun bör 

vara medveten om att de finns inom e-demokratin. De kan när de väljer att satsa 

mot e-demokratin rikta in sig på en nivå som de vill uppnå. För att öka delaktigheten 
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bör de satsa så högt upp i trappan som möjligt, fast de bör samtidigt vara införstådda 

med vad de klarar av att leverera till medborgarna och vilka behov som finns i 

kommunen. Här spelar storleken av kommun in på hur långt de bör satsa, eftersom 

tillgången av resurser spelar in på resultatet. En kommun bör satsa efter mål som är 

bäst lämpade för deras organisation.   



LINKÖPINGS UNIVERSITET   2014/11/09 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Informatik 

 

 

94 

 

6 Slutsats 

I det här kapitlet kommer frågeställningen som presenterades i inledningskapitlet att 

besvaras. Först besvaras underfrågorna eftersom dessa leder fram till svaret på 

huvudfrågan. Slutsatserna är baserade på analysarbetet. 

6.1 Varför är det viktigt att kommunen ökar delaktigheten i e-

demokratin? 

Jag anser att det i ett demokratiskt samhälle är det viktigt att det finns engagemang 

och intresse för politik. Finns det inget intresse så kommer kanske inte de bästa 

lösningarna att implementeras eftersom det inte är säkert att det finns förståelse för 

olika perspektiv. Grundtanken i en demokrati är att folket ska styra sig själva och 

därmed är det viktigt med en politisk dialog mellan medborgarna och de som 

förväntas representera dem(politikerna). Politiska diskussioner mellan medborgare 

och politiker skapar en förståelse för varandras ståndpunkter och stärker demokratin 

i samhället. Jag anser det är viktigt att försöka öppna upp kommunikationskanaler 

där det går att diskutera lokala politiska frågor. Det är viktigt att medborgaren vet 

vart kommunikationskanalerna finns om denne vill diskutera exempelvis en 

barnomsorgsfråga så att medborgaren kan komma i kontakt med en politiker som 

kan påverka frågan. I teorikapitlet har jag lyft fram att e-demokratiska verktyg skapar 

kanaler som breddar möjligheterna för medborgare och politiker att föra en dialog 

med varandra. De klassiska mötesplatserna som exempelvis kommunfullmäktige och 

den lokala tidningen lyftes upp av politikerna i det empiriska kapitlet som viktiga och 

även jag som undersökare anser efter analysen att de är viktiga och de ska inte 

konkurreras ut av e-demokratin. Detta eftersom det finns medborgare som är 

bekvämare med att förmedla sina åsikter den vägen. Valmöjligheten att välja 

kommunikationskanal stärker demokratin, fler kommunikationskanaler skapar 

möjlighet för fler människor att delta i den politiska debatten. Det är dock viktigt att 

medborgaren får någon form av respons via den valda kommunikationskanalen, 
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annars hävdar jag att det kan upplevas som att medborgaren ignoreras vilket gör att 

det kan det uppstå ett misstroende mot att den demokratiska processen fungerar. 

 

E-demokrati kan skapa en förståelse för den politiska processen eftersom det som 

skrivs och sägs i ett e-demokratiskt verktyg väldigt enkelt går att dokumentera och 

spara inför framtiden. Detta innebär att det går att gå tillbaka och redovisa hur 

tankarna gick vi ett specifikt tillfälle. Detta ger både för och nackdelar. En fördel är 

att det kan öka på förståelsen kring varför beslut tagits vilket är något som 

beslutsfattarna ska sträva efter eftersom det skapar förtroende hos dem 

beslutfattarna förväntas representera. Därmed kommer det som det lyfts fram i 

analysen (5.3) att upplevas som att demokratin är öppnare och att politikerna 

representerar medborgarna i beslutsfattandet. En nackdel med att åsikterna som 

framförts via vissa e-demokratiska kanaler enkelt går att dokumentera och spara är 

att det kan förekomma att personer börjar åsiktsregistrera medborgarna. 

Åsiktsregistrering är inte acceptabelt enligt svensk lag och en anledning till detta är 

att om registret kommer i orätta händer kan det bli förföljelse av oliktänkande med 

hemska konsekvenser som resultat. Därmed anser undertecknad att e-demokratiska 

verktyg bör konstrueras på sätt som gör att medborgaren är medveten om vilka 

risker det finns i att använda systemet.  

 

En aspekt som visar på att e-demokrati är en viktig del i en kommun är att politikerna 

når ut till en större målgrupp med sina budskap än om de endast använder de 

traditionella kommunikationskanalerna. Detta de digitala klyftorna till trots. För 

faktum är att även om alla medborgare inte klarar av att hantera 

informationstekniken så når politikerna ut till medborgare som annars kanske inte 

skulle delta i de politiska diskussionerna. Det här eftersom informationstekniken 

möjliggör för medborgare att delta på vilka tidpunkter de själva vill samt på de 

platser de för tillfället befinner sig. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET   2014/11/09 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Informatik 

 

 

96 

 

6.2 Vilka roller ska de olika aktörerna i kommunen ha för att 

utveckla en legitim e-demokrati? 

För att utveckla en legitim e-demokrati i kommunen ingår det i politikernas roll att 

definiera vad som ska uppnås. Detta eftersom det i den representativa demokratin 

ingår i deras roll att forma samhället. Politikerna måste ta ställning till vilken 

demokratityp(snabb, stark, tunn eller en blandning) som de vill ska finnas i 

kommunen och om det är möjligt att avsätta de medel som krävs för att komma dit. 

Politikerna ska inte se på e-demokratiarbetet som en kostnadskälla utan som en 

möjlighet att långsiktigt utveckla kommunen eftersom det förväntas leda till nya 

lösningar och öka transparensen gentemot medborgaren för de beslut som ska tas. 

Det kan även leda till att politikerna får ta ställning till fler synpunkter och det kan 

därmed bli omständigare att komma till handling om det är fler synpunkter som ska 

beaktas. Men samtidigt ger det fördelen att synpunkterna framförs innan arbetet 

utförs och det medför i sin tur att det finns mindre risk att arbetet behöver göras om 

då inte rätt underlag levererats. Arbetet med e-demokrati kan hjälpa politikerna få 

en förståelse för medborgarnas åsikter.    

 

Som framgår av det empiriska materialet bör politikerna ta hjälp av 

kommunledningen för att utreda vilka möjligheter som finns för att införa den 

demokratityp som de väljer att sträva efter.  

 

Det ingår i kommunledningens roll att utse tjänstemän som kan hjälpa till att utreda 

vilka tekniska lösningar som passar den målbild som politikerna satt upp. Det är 

kommunledningen som ansvarar för den röda tråden i arbetet. De förslag som 

tjänstemännen tagit fram och som kommunledningen bedömer som genomförbara 

ska läggas fram till politikerna som sedan avgör vilken lösning som ska 

implementeras i kommunen. Mängden tid som tjänstemannen får lägga på arbetet 
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avgörs av kommunledningen eftersom det minskar tjänstemannens möjlighet att 

lägga tid på övriga arbetsuppgifter. I lösningsförslagen ska kommunledningen ange 

vilka resurser som kommer att krävas för att förvalta de införda lösningarna. 

Politikerna tar alltså fram det övergripande målet (vilken demokratityp) och 

kommunledningen det mer specifika målet(vilka e-demokratiska verktyg som ska 

införas för att uppnå demokratitypen). 

 

När själva införandeprocessen är klar ingår det i politikernas roll att vara delaktiga i 

den politiska dialogen som sker via de införda verktygen. Effekten blir att de upplevs 

som mer tillgängliga för medborgaren. De nya tekniska lösningarna ger politikerna 

möjlighet att nå ut till de medborgare de tidigare haft svårt att nå vilket i sin tur 

innebär att de kan vinna politiska röster. 

 

Det ingår i kommunledningens roll att ta fram ett lämpligt arbetssätt kring hur de 

nya tekniska lösningarna ska förvaltas över tid. De ska bygga ett team av tjänstemän 

som klarar av att hantera de krav som ställs på de tekniska lösningarna. Eftersom det 

är ett införande av någonting nytt kommer det att krävas att tid läggs på förvaltning. 

Bedöms inte de befintliga resurserna (tjänstemännen) klara av/hinna med att 

hantera uppgifterna kan kommunen behöva utbilda eller eventuellt nyanställa 

tjänstemän. 

 

I tjänstemännens nya roll ingår det inte att delta i den politiska dialogen, men de ska 

samtidigt inte fråntas möjligheten att göra detta i sin roll som medborgare. Det är 

dock viktigt att det då framgår att det är de som medborgare som deltar i den 

politiska dialogen och inte som tjänsteman. Tjänstemännen förväntas sköta 

förvaltningen av de tekniska lösningarna över tiden.   
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Roll Uppdrag och ansvar 

Politiker 1. Definiera vad arbetet med e-demokrati ska 

leda till. 

2. Ta ställning till vilken e-demokratityp de vill 

ska finnas i kommunen. 

3.  Utveckla och forma samhället. 

4. Vara delaktiga i den demokratiska dialogen. 

5. Tydliggöra förväntningar gentemot 

kommunledning och tjänstemän. 

6. Avsätta medel för att utveckla och förvalta IT-

stöd inom e-demokratin. 

 

Kommunledningen 1. Skapa förutsättningar så att tjänstemän kan ta 

fram beslutsunderlag.  

2. Skapa projekt/förvaltningsgrupp. 

3. Bedöma vad för lösningar som passar den 

egna kommunen. 

4. Leda utvecklingsarbetet runt e-demokrati 

5. Ansvarar för den röda tråden i arbetet med e-

demokrati. 

6. Inneha kommunkännedom. 

Tjänstemän (inklusive de 

med IT-kunskap) 

1. Genomföra utredningar som beställts av 

politiker. 

2. Utföra uppdrag från kommunledningen. 

3. Teknisk specialistkompetens. 

4. Förvalta införda IT-system. 
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När de olika aktörerna arbetar med att förbättra för e-demokrati måste de ha ett 

stort tålamod för som Machiavelli sa redan på 1400-talet: 

 

”Det finns inget så svårt att ta itu med, inget så vådligt att leda, ingenting så osäkert 

i framgång, som att försöka införa en ny ordning. Den som förändrar får nämligen 

som motståndare alla dem som lyckats väl i de gamla spåren, och endast ljumma 

försvarare i dem som kan tänkas fungera i det nya.” Machiavelli (1469-1527) 

 

6.3 Hur kan en mindre kommun öka delaktigheten i den 

demokratiska processen genom att använda 

informationsteknik? 

 

Informationstekniken skapar nya möjligheter för medborgare att diskutera frågor 

utan att personerna behöver träffas rent fysiskt. Genom att kommunen öppnar upp 

dessa nya mötesplatser och att politikerna är närvarande skapas det förutsättningar 

för medborgare med intresse av politik att enklare delta i den demokratiska 

processen. Att politiker i en liten kommun är mer lokalt förankrade och att de flesta 

medborgarna känner igen dem från vardagslivet gör att de även via de 

informationstekniska mötesplatserna får ett mer etablerat förtroende. Att det finns 

ett förtroende för politikerna och att de lyckas skapa känslan av att alla får vara med 

och diskutera gör att medborgarna känner sig mer delaktiga och detta är viktigt för 

den representativa demokratin (vilket framgår i kap 5.3 och 6.1). 

 

I arbetet med att höja delaktigheten i demokratiska dialogen bör politikerna och 

kommunledningen göra upp en målbild över vad de vill uppnå i projektet. Här kan de 



LINKÖPINGS UNIVERSITET   2014/11/09 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Informatik 

 

 

100 

 

använda sig av den e-demokratiska delaktighetstrappan (5.7) för att fundera på 

vilken nivå de vill hamna på i slutänden. De bör reflektera över vilka e-demokratiska 

verktyg de vill använda sig av och hur dessa skulle påverkar den demokratiska 

processen samt den egna verksamheten. Politikerna bör ta ett strategiskt beslut 

utefter hur de vill att den demokratiska processen ska fungera och ta hjälp av 

kommunledningen för vad de bedömer sig klara av att hantera som liten kommun. 

Kommunledningen bör i förväg reflektera över om de har resurser för att hantera 

den tekniska driften. Politikerna bör i sin tur fundera över hur de ska hantera den 

informationen de får in genom informationstekniken eftersom det är viktigt att 

personerna som lämnat åsikter får någon form av feedback. Feedbacken gör att 

personerna känner sig delaktiga och motiveras att fortsätta vara aktiva och bidra 

med åsikter. Ambitionen ska därför vara att kommunen ska kunna hantera och 

återkoppla på informationen inom en rimlig tid. Bedömer de sig inte klara av detta 

kan det vara lämpligt att ta ett kliv ner i delaktighetstrappan. Personligen anser jag 

att det är bättre att leverera ett bra resultat på en låg nivå än att leverera ett dåligt 

resultat på en hög nivå. Av samma anledning bör de fundera på om de verkligen ska 

införa tekniskt avancerade produkter som de inte med säkerhet vet om politiker och 

medborgare klarar av att hantera. Är den digitala klyftan för stor initialt sett så att 

det krävs mycket resurser för att anpassa verktygen och/eller en stor 

utbildningsinsats för användarna, kan det vara lämpligt att försöka hitta mindre 

avancerade produkter som kan hålla nere kostnaderna. Risken är annars att den 

digitala klyftan förstärks av avancerad teknik, istället för att den sluts.  

 

Genom att politikerna avsätter medel för informationsverktyg och e-demokratiska 

verktyg förbättras möjligheterna för kommunledningen och tjänstemännen att 

leverera bra produkter till kommunen. I en del små kommuner är dock det 

ekonomiska utrymmet att göra sådana investeringar begränsat. Det är då lämpligt 

att se över möjligheterna att samarbeta med andra närliggande kommuner som 
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befinner sig i en liknande situation. Genom att samarbeta och diskutera med andra 

kommuner, som har arbetat lite mer med e-demokrati än vad den egna kommunen 

har gjort, kan aktörerna i kommunen få en bättre bild av vilka e-demokratiska 

verktyg som kan fungera bra. Finner de ingen annan kommun som är beredd att 

samarbeta rent tekniskt så bör de åtminstone kunna hitta någon att samarbeta med 

kunskapsmässigt. Väljer de att samarbeta med en annan kommun ska de vara 

medvetna om att den andra kommunens mål med e-demokrati kanske skiljer sig från 

den egna kommunen. Om kommunen måste anpassa sig för mycket efter den andra 

kommunen är det inte säkert att de får fram en optimal lösning kring hur de vill att 

den demokratiska processen ska fungera.  

 

En viktig punkt för att öka delaktigheten i en kommun är att arbeta för att motverka 

de digitala klyftorna. Det är viktigt att de olika aktörerna i kommunen ser klyftorna 

som ett reellt problem och en utmaning som måste övervinnas. Politikerna bör 

avsätta medel för att kunna motverka de digitala klyftorna. Medlen bör hjälpa 

politiker och medborgare så att de kan vara delaktiga i den demokratiska processen. 

De tjänstemän som arbetar med att göra informationstekniken användarvänlig ska 

vid behov utbildas i hur detta kan ske eftersom som det framgår i analysen (5.6.3) är 

deras roll att bidra med fackkunskap. Det framgår även att utbildning är rätt väg att 

gå för att motverka digitala klyftor i samhället (5.5). 

 

6.4 Hur kan politiker och tjänstemän skapa en legitim e-demokrati 

som förbättrar möjligheterna för medborgare i en mindre 

kommun att vara delaktiga i den demokratiska processen?  

Det första steget för att etablera en legitim e-demokrati i en mindre kommun är att 

det måste finnas en vilja och ett engagemang från samtliga aktörer i kommunen att 

utveckla den demokratiska processen. Finns inte detta måste det skapas av 
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politikerna och/eller medborgarna. För att skapa detta engagemang är det viktigt att 

frågan lyfts upp på den politiska agendan så att den uppmärksammas och kan 

diskuteras i kommunen.  

 

Det är viktigt att politikerna skapar en övergripande målbild över vad som ska 

uppnås och hur de vill att den demokratiska dialogen i kommunen ska fungera. De 

ska ta ställning till vilken demokratityp de vill ska finnas i kommunen och hur de vill 

att den demokratiska processen ska se ut. För att skapa denna målbild går det att 

använda den e-demokratiska delaktighetstrappan som presenterades i kapitel 5.7. 

Det är lämpligt att initialt inte sikta för högt i trappan utan först bygga från grunden. 

För att lyckas med att skapa en legitim e-demokrati behöver tjänstemännen delta i 

arbetet. Kommunledningen har till uppgift att göra om politikernas övergripande mål 

till mer specifika mål som tjänstemännen kan arbeta för att uppnå. Tjänstemän med 

IT-kunskap är med och hjälper till att rekommendera tekniska lösningar till 

politikerna. När politikerna valt vilken lösning de vill implementera är det 

tjänstemännens uppgift att säkerställa att de tekniska verktygen fungerar på ett 

förväntat sätt. Detta leder till ytterligare aspekter som aktörerna behöver ta ställning 

till för att skapa en legitim e-demokrati. Det behöver finnas resurser (arbetskraft) 

som kan vara med och driva e-demokratin framåt. Det måste finnas tjänstemän som 

förvaltar verktygen som ska användas inom e-demokratin. Detta kräver att det finns 

personer med kunskap om hur förvaltningen kan ske på bästa sätt. Tjänstemännen 

måste utses och tillhandahållas av kommunledningen. Detta ger det hela även en 

ekonomisk aspekt, eftersom det kostar att implementera och sköta drift av tekniska 

system. Politikerna måste prioritera hur viktigt de bedömer e-demokratin i 

förhållande till andra pågående projekt därefter måste kommunledningen tilldelas så 

mycket resurser att de har möjlighet att arbeta för en förbättrad e-demokrati. Finns 

inte resurserna kommer inte e-demokratin att fungera på önskat sätt och det finns 

risk för att de underminerar medborgarnas förtroende till kommunen(5.1). 
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Politikerna behöver ta ställning till varje verktyg de vill använda i e-demokratin, de 

bör värdera kostnad och förtjänst. Det är viktigt att de prioriterar verktyg som 

stärker möjligheten för grupper som i vanliga fall är utsatta och har svårt att vara 

delaktiga i den demokratiska dialogen.  

 

För att stärka legitimiteten i e-demokratin och förbättra möjligheten för medborgare 

att vara delaktiga i den demokratiska processen måste de digitala klyftorna beaktas. 

Det är viktigt att det utformas en strategi för att hantera klyftorna. Strategin ska 

eftersträva att de grupper som är mest utsatta ska få hjälp att vara delaktiga i den 

demokratiska dialogen.    
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7 Reflektion 

I det här kapitlet kommer det att reflekteras över arbetet, tillvägagångssättet samt 

analysresultatet. 

7.1 Reflektion över arbetet 

I det inledande stadiet, när jag valde vilket område jag skulle rikta in min uppsats på, 

fann jag e-demokrati väldigt intressant. Detta finner jag även i dagsläget när jag nu är 

betydligt mer kunnig inom området. Det som varit det svåraste med det här arbetet 

var att formulera en frågeställning som det gick att arbeta efter. Jag har flera gånger 

under arbetsprocessen fått försöka omformulera frågeställningen för att den på ett 

bättre sätt skulle passa in i mitt arbete. Eftersom jag valt att arbeta efter kvalitativa 

metoden har det varit möjligt för mig att anpassa forskningsfrågorna utefter kunskap 

som framkommit i skapandet av teori- och empirikapitlen.  

Mitt behov av att omformulera frågeställningen ser jag som ett bevis på att det var 

klokt av mig att välja det hermeneutiska arbetssättet. Detta eftersom hermeneutiken 

handlar om att tolka fenomen utifrån forskarens förståelse av fenomenet. 

Arbetssättet gav mig alltså större möjligheter att anpassa arbetet utefter det data 

som jag fick in vid faktainsamlingen. Hade jag valt ett positivistiskt arbetssätt hade 

detta varit svårare eftersom detta är mer statiskt. Det framgår i kapitlet om 

hermeneutiken (2.1.2) att det arbetssättet frekvent används inom 

samhällsvetenskaplig forskning eftersom forskare inom detta område försöker 

förklara sociala och mänskliga företeelser. Detta ser jag såhär i slutet av arbetet med 

min uppsats som att jag fått en ökad förståelse för varför detta passar väl in och kan 

rekommendera andra som vill studera sociala företeelser att också använda i deras 

forskning.     

 

 Jag valde i början att sätta mig in i ämnet genom att läsa artiklar och uppsatser kring 

ämnet vilket får ses som en kreativ process för att söka ny kunskap och förståelse för 
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ett nytt område. Detta gav mig förutsättningar för att skapa bra frågor till 

intervjuerna och därmed lyckas få fram ett bättre fallstudiekapitel och i 

förlängningen bättre analyser och slutsatser. Den abduktiva ansatsen känns som ett 

bra val och har medfört att argumenten i analysen blivit starkare. 

 

Valet att utgå ifrån en kvalitativ, hermeneutiskt och abduktiv ansats har givit att min 

tolkning av fenomen får en central roll. Detta har medverkat till att jag under 

arbetsprocessen, när jag funnit ett behov av det på grund av kunskapsutvecklingen, 

gått tillbaka till tidigare behandlat material och omtolka detta i sken av min nya 

kunskap.   

 

Arbetet drog ut på tiden oväntat mycket och det fanns flera anledningar till detta. En 

av dem var att när det föll sig lämpligt att intervjua personer för mig så var det under 

semesterperioden på sommaren vilket gav en fördröjning av tillfällen när det gick att 

genomföra intervjuerna.  

 

Det var oväntat svårt att få personer att ställa upp på intervjuer men som tur var 

gällde det inte kommunchefen, som har en nyckelroll, utan det handlade om 

personer där det finns fler personer med liknande arbetsuppgifter vilket gjorde att 

det gick att få till intervjuer med personer i alla typer av roller. Detta kan bero på en 

osäkerhet kring ämnet och att de inte vill visa upp sin okunskap. 

 

En annan anledning till ytterligare fördröjning av uppsatsen var att undertecknad fick 

en anställning i en organisation som tog tid från uppsatsskrivandet.  

 

I slutändan är jag nöjd med det jag presterat med den här uppsatsen även om det 

var en större utmaning än vad jag trodde att skriva ett stort arbete ensam. I tidigare 

uppsatser och rapporter har jag alltid haft någon studiekamrat att bolla mina tankar 
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och idéer med, denna gång fick jag istället vända mig till min handledare Anders 

Persson som därmed varit väldigt värdefull.  

7.2 Reflektion över tillvägagångssättet 

Intresset för ämnet i den här uppsatsen väcktes i en tidigare kurs som jag läst på 

Linköpings universitet. Där skrev jag en promemoria om ämnet och detta 

omarbetades och anpassades efter ett nytt mål och syfte. 

 

Som jag nämnde tidigare hade det nog varit positivt om jag skrivit den här uppsatsen 

tillsammans med någon annan student, men detta föll sig inte så och det blev istället 

en erfarenhet som jag kan ta med mig i framtiden. 

 

En annan punkt jag reflekterade över var att det tog lång tid att transkribera 

intervjuerna. Detta funderade jag på om det inte fanns något program som kunde 

genomföra åt mig, men tyvärr lyckades jag inte hitta något alternativ som skulle 

kunna leverera ett så noggrant resultat som jag var ute efter, vilket ledde till att jag 

fick göra det för hand.  

7.3 Reflektion över analysresultat 

En av de punkter jag reflekterade över under tiden jag skrev mitt arbete var att jag 

inte alls fick ut det jag förväntade mig av empirin. Det jag fick ut var intressant men 

det gjorde att jag inför analysarbetet var tvungen att omarbeta min inriktning på 

uppsatsen. Jag kände stundtals att jag inte lyckades komma in så pass mycket på 

djupet som jag från början förväntat mig. Detta gjorde att man fick tänka till ett extra 

varv och det kan i slutändan ha varit nyttigt för resultatet. 
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7.4 Fortsatt forskning 

Jag inser att ämnet e-demokrati är ett stort ämne där det går att hitta nya 

intressanta områden att utforska. Forskningen som bedrivits i denna studie får ses 

som förhållandevis blygsam eftersom det endast är ett fåtal personer som 

intervjuats i en enda kommun. Ämnet går därmed att utveckla både på bredden och 

på över tiden. Det skulle exempelvis vara givande att samla in empiriskt material från 

flera kommuner som har kommit olika långt i sitt arbete med e-demokrati. 

Anledningen att det inte gjorts i den här studien är att tidramarna för en 

masteruppsats inte tillåter detta eftersom ett sådant arbete vore väldigt 

tidskrävande.  

Baserat på dessa tankar kring fortsatta studier har jag formulerat dessa frågor som 

potentiella utgångspunkter för fortsatt arbete: 

  

Går det att utveckla en metod för införandeprocessen av e-demokrati i en mindre 

kommun? Hur skulle en sådan metod i så fall se ut? 

 

Hur påverkar införandet av e-demokratiska verktyg tilliten till demokratin i 

kommuner? Vilka faktorer i verktygen är det som gör att tilliten ökar/minskar? 

 

Något jag skulle finna intressant är att om 10-15 år komma tillbaka till den studerade 

kommunen som då förhoppningsvis har kommit längre i sitt arbete med e-demokrati 

och genomföra en ny kvalitativ studie för att se hur deras syn på hur man kan 

utveckla en legitim e-demokrati har förändrats. Det skulle även vara intressant att 

genomföra en kvantitativ studie hos medborgarna i kommunen för att skapa sig en 

förståelse för om de finner e-demokratin som legitim och välfungerande.     

 

Jag hoppas att läsare av den här uppsatsen funnit ämnet intressant och att jag tänt 

en gnista hos någon att bedriva ytterligare forskning inom området.  
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