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Abstrakt
E-demokrati är ett väl använt begrepp inom den offentliga sektorn. Begreppet dyker ofta upp i
sammanhangen med utförandet av offentliga uppgifter med hjälp av IT.
Föreliggande studie behandlar begreppet e-demokrati i syfte att undersöka hur e- demokrati
förhåller sig till den traditionella demokratin i den offentliga sektorn på lokal nivå. Studiens
syfte grundas i olika forskningsbehov av begreppet e-demokrati.

I studien görs en kvalitativ analys med utgångspunkt i Robert Dahls 5 demokratikriterier som
omfattas av: effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen
och allomfattande medborgarskap. Det empiriska materialet utgörs framför allt av svaren
ställt till 290 kommuner i Sverige.

Resultatet visar att på att e- demokrati ska uppfattas som helt demokratisk är delvis
problematiskt då bristen på samtal gör att medborgarna inte kan påverka det slutgiltiga
avgörandet eller vad som tas upp på dagordningen.

Nyckelord
E-demokrati, demokrati, e- förvaltning, demokratiteori, informations- och
kommunikationsteknik.
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1 Inledning
Inledningskapitlet i denna studie handlar om att ge en bakgrund och problemformulering till
uppsatsen. Det motiverar och förklarar syftet som är avsedd att besvaras med uppsatsen. I
denna del förklaras även vilka avgränsningar som är gjorda.

1.1 Inledning
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 (Liden 2011).
Demokratins former har på senare år utvecklats med hjälp av informationsteknik (IT), som
många anser att det finns goda möjligheter för att underlätta för medborgarna att ta del av
demokratin och dess funktion (Macintosh 2012). Vad som innefattas i begreppet e-demokrati
skiljer sig åt. Norris (2004) skriver att i begreppet e- demokrati har det blivit tacksamt att
stoppa in de värden och visioner individen vill på grund av begreppets vaga definition.
Fackföreningen SKTF:s definition av e-demokrati är:
Det demokratiska samhället flyttar allt mer ut sin verksamhet på Internet och skapar vad vi
idag kallar e-demokrati. Istället för att samlas i stadshuset träffas människor nu på en
elektronisk samlingsplats, där tid och rum inte längre spelar någon större roll. Syftet med edemokrati är att medborgarna ska få större och starkare politiskt inflytande och att makten
förflyttas från parlamentet till medborgarna. Då e-demokrati, som står för elektronisk
demokrati är så starkt besläktat med demokratibegreppet har det precis som sitt
modersbegrepp en tendens att utan definition bli vagt och urvattnat. Åke Grönlund professor i
informatik definierar själv e-demokrati som:
”the use of IT in democratic processes” (Grönlund 2003:93).
Detta är en mycket bred definition som Grönlund menar ska visa på användandet av IT inom
demokratiska processer inte behöver vara kopplad till någon specifik form av demokrati
(Grönlund, 2003:93). Dessutom så förekommer olika svar på vad som definierar politisk
demokrati, men de gemensamma drag som finns bland de olika demokratidoktrinerna har alla
något gemensamt. Det som kännetecknar dem är att de alla är en form av procedur, alternativt
har med styrningen av en process att göra. Vare sig det handlar om rätten att rösta,
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yttrandefriheten, friheten att bilda och gå med i organisationer eller rätten att kräva fria och
rättvisa val (Lundquist 1998:76ff).
Robert Dahls motivering för ett demokratiskt system är att det erbjuder en fredlig process för
folket att påverka sin regering i den riktning medborgarna önskar. Dessa regimer, anser Dahl,
ger medborgarna större möjligheter att få sina intressen tillgodosedda. Dahls demokratiideal
bygger på tanken att ett styrelseskick som utgår från folket bör uppfylla vissa kriterier. Precis
som andra teorier kan det vara svårt att uppfylla samtliga kriterier till fullo, men kriterierna är
ändå ett användbart verktyg för att bedöma om vissa delar är mer eller mindre demokratiska
ur dessa perspektiv. Dahl beskriver demokrati och politisk jämlikhet framförallt ur termer
som deltagande och kunskap. För att delta i demokratin behöver människan inte bara uppfatta
beslutet, utan också lära sig om hur den faktiska situationen ser ut.
Undersökningen består således av att undersöka hur begreppet e-demokrati förhåller sig till
den traditionella demokratin i den offentliga sektorn. För att kunna nå syftet ämnar studien att
titta närmare på under vilka sammanhang begreppet används i den offentliga sektorn på lokal
nivå. Begreppet står inte ensamt, e och demokrati är exempel på två huvudsakliga och
närliggande begrepp. Robert Dahl menar att ett visst antal kriterier måste uppfyllas för att en
process ska kunna betraktas som demokratisk. Genom en kvalitativ metod kommer begreppet
e-demokrati att analyseras utifrån Robert Dahls 5 demokratikriterier som omfattas av:
effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och
allomfattande medborgarskap. Studiens empiriska material utgörs av e-postintervjuer.
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1.2 Bakgrund och problemformulering
Ett skifte i samhället började med skriften En IT-politik för medborgarna. Dåvarande
demokratiminister Britta Lejon efterlyste praktik om hur IT bäst skulle kunna användas för att
ge medborgarna insyn och delaktighet (Lejon 2000). Svenska offentliga organisationer, såväl
kommuner och landsting som statliga myndigheter, präglas idag av utvecklingen mot eförvaltning. Den exakta betydelsen av begreppet e-förvaltning skiftar, men i grunden handlar
det om att utföra – och ibland förändra – offentliga uppgifter med hjälp av IT (LindbladGidlund m.fl. :2010).
Begreppet e-förvaltning kan ses som ett samlingsbegrepp som innefattar digitalisering av
olika aspekter av offentlig verksamhet. I e- förvaltning inkluderas ofta e-service, exempelvis
att medborgarna kan hitta information om offentlig verksamhet på nätet och samspela med
myndigheter genom e-tjänster, e-administration genom att utveckla det interna arbetet i
offentliga organisationer med hjälp av IT, och e- demokrati till att använda IT för att stärka
och utveckla demokratiska processer (Lindblad-Gidlund m.fl. (2010), Grönlund & Ranerup
(2001).
Denna procedurdimension av den politiska demokratin är dock inte på något sätt
oproblematisk. Problemet ligger i substans-skillnaden mellan proceduren och beslutet. Låt oss
leka med tanken att vi förfäktar en stark hållning om att hela tyngdpunkten bör läggas på hur
ett beslut fattas. Det innefattar då att vi ställer alla de gemena demokratiska krav man kan
tänka sig på att beslutet tas på ett demokratiskt riktigt sätt. Själva beslutsprocessen och hur
den utformats får då all uppmärksamhet. Detta kan vägas emot att istället förfäkta en åsikt om
att det är själva beslutets substans som är det viktiga att ta hänsyn till, och inte hur beslutet
tagits. Inom litteraturen är forskarna inte överrens om hur man skall lösa detta dilemma.
Meningsskiljaktigheten ligger främst i huruvida man kan acceptera vilken substans som helst
enbart för att den tillkommit på ett godtagbart demokratiskt sätt (ibid, 1998:81ff).
Lundquist resonerar fram och tillbaka hur man skall komma tillrätta med denna diskussion,
som gärna blir en sorts cirkelresonemang på alltför hög abstraktionsnivå. Han nöjer sig istället
med att konstatera att krav på processen och krav på substansen går hand i hand i den typiska
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demokratiska förvaltningsmodellen1, men att demokratin trots allt utgår från processen. Om
inte kraven på processen tillgodoses går det aldrig att tala om en politiskt demokratisk
förvaltning, oavsett hur väl de demokratiska substanskraven fylls (Lundquist 1998:91ff).
Begreppet e-demokrati är särskilt intressant att studera då e-demokrati är en viktig del i
främjandet av demokratin. Att uppnå en hög grad av e- demokrati ställer emellertid många
krav på en organisation och dess medarbetare. För att förklara vad e-demokrati innebär
behövs likaså en förklaring av vad det som inom informatikens värld kallas för e-government
(Cairney 2012). 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 (Clift 2004; de Róiste 2013). E-demokrati
handlar om det politiska spelet mellan politiker och medborgare som pågår via informationsoch kommunikationskanaler över framförallt Internet (ibid). Brown et. al. (2002) skriver att
påtvingad användning påverkar känslan av kontroll, inflytande och makt. Negativ acceptans
av teknologin kan därav påverka arbetstillfredsställelsen och tilliten till en organisation på ett
negativt sätt. Det kan leda till att användarna av systemet får ett destruktivt förhållningssätt
till teknologin. Frivillig användning för även det konsekvenser med sig. Vid frivillig
användning kan användaren välja att avstå från teknologin. (Brown et. al., 2002)

1

Sverige har genom sitt historiska arv en säregen förvaltningspolitisk modell, vars kärna ”består av tre
egenskaper eller särdrag: dualismen, öppenheten och korporatismen (Premfors et. al. 2003: 49)
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1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet e-demokrati förhåller sig till den
traditionella demokratin i den offentliga sektorn. För att kunna nå syftet ämnar studien att titta
närmare på hur e- demokrati uppfattas i den offentliga sektorn på lokal nivå. Robert Dahl
menar att ett visst antal kriterier måste uppfyllas för att en process ska kunna betraktas som
demokratisk. Genom en kvalitativ metod kommer begreppet e-demokrati att analyseras
utifrån Robert Dahls 5 demokratikriterier som omfattas av: effektivt deltagande, lika rösträtt,
upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och allomfattande medborgarskap.
Forskningsfråga:
Hur förstås begreppet e-demokrati i relation till den traditionella demokratin?

Frågeställning:

Hur uppfattar kommunerna begreppet e-demokrati?
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1.4 Avgränsning
Studien kommer att appliceras på offentlig sektor i den lokala nivån. Med anledning av
studiens syfte och för att få en bredare inblick har alla kommuner i Sverige fått möjligheten
att svara på e-postintervjun istället för att fokusera på en enda kommun. Detta för att undvika
att resultaten färgas av en enda kommun och för att generera bred kunskap inom området. För
att avgränsa empirin har endast de svar som besvarat alla åtta frågor tagits med i resultaten.
I denna studie redogörs inget djupare kring begreppet demokrati, då begreppet kräver en
djupare analys. Med avsikt har även förhållandet mellan systemens institutionella utformning
och demokratisk legitimitet exkluderats, detta val baseras på den tid och omfattning som
studien har till förfogande. Då studien till stor mån baseras på fakta om e-demokrati är
omfånget av källmaterial stort. En medvetenhet finns i att studien utesluter politiker och att
empirin endast baseras på tjänstemännens svar. Men i detta avseende är syftet att ta del av de
som verkligen möts av begreppet e-demokrati. Jag vill dock poängtera här att jag inte vill
tillskriva e-demokrati som en antidemokratisk rörelse utan enbart visa på vikten av att
kriterierna för demokrati måste upprätthållas för att medborgarna fortfarande skall ha
möjlighet till inflytande och rätt att delta i beslutsprocessen oavsett politiskt område. För att
läsaren skall kunna kritisera forskningen, och för att intersubjektiviteten skall bli hög, krävs
det att undersökningen inte innehåller egna åsikter eftersom dessa inte kan granskas på
vetenskaplig grund. Det är därför inte passande att uttrycka sig i ”att tycka” termer, vilka inte
kan kritiseras. Detta blir problematiskt då kravet på intersubjektivitet inte längre upprätthålls
(Badersten 2006: 74ff).

1.5 Disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrund av begreppet e-demokrati, syfte samt frågeställningar som
skall besvaras och vilka avgränsningar som är gjorda. Nästa kapitel presenterar en definition
av begreppet e-demokrati. Kapitel tre presenterar och förklarar metodavsnittet samt
tillvägagångssättet för denna uppsats. Därefter presenteras tidigare forskning inom området.
Kapitel fyra består av uppsatsens teoretiska referensram. Kapitel fem och sex utgör
resultatframställningen respektive analys och diskussionsavsnitt. Sista kapitlet avslutas med
sammanfattade slutsatser.
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2 E-demokrati
Avsnittet nedan lyfter fram olika definitioner som forskats fram kring begreppet e- demokrati.

E-demokrati handlar om att använda ”E”, det vill säga digitala IT-hjälpmedel, främst Internet,
för att stärka demokratin och demokratiska processer (jmf Grönlund 2001: 43). Eftersom den
andra delen av ordet är ”demokrati” kommer man inte mycket längre utan en närmare
genomgång av demokratiska värden och mekanismer. Som Barber beskriver det:
”[d]en avgörande punkten är naturligtvis att det inte finns något sådant som
blott och bart demokrati” (1999:16).
Att behöva dela upp detta starkt symbolladdade begreppet kan tyckas felaktigt, men i fallet
med e-demokrati blir inte helheten större än delarna (de Róiste 2013; Krokfors 2012). Det
som skiljer olika demokratisyner kan lämpligt förklaras enligt Gilljam och Hermanssons
definition: En normativ demokratiteori innehåller normalt sett två huvudkomponenter: dels
framhålls vissa värden på bekostnad av andra konkurrerande värden; dels finns en idé om hur
demokratin skall fungera för att de värden som framhålls ska kunna realiseras (Gilljam och
Hermansson 2004: 12). Som de mest centrala demokrativärdena brukar folksuveränitet (folket
har makten) och politisk jämlikhet (alla är lika inför makten) föras fram (ibid.). Dessa värden
är unika för demokratin. Hur den inre relationen mellan dessa begrepp ser ut, och hur de ska
bemötas är omtvistat. Det är anledningen till att flera olika normativa demokratiteorier, eller
demokratiideal växt fram. Att de är normativa innebär att de baseras på olika värdegrunder
och att de därmed inte empiriskt kan testas eller falsifieras. Vilket demokratiideal som ses
som viktigast beror således på vilket demokrativärde som värderas högst (Lindblad- Gidlund
2010).
Enligt Grönlund (2001) är E-demokrati ett sätt för myndigheterna att använda de nya
teknologierna för att förse folk med enklare tillgång till myndighetsinformation och service,
för att förbättra kvaliteten på tjänsterna och för att ge större möjlighet att delta i våra
demokratiska institutioner och processer. Utmaningen myndigheterna nu står inför ligger i att
involvera medborgarna i de områden där IT tillåter användningen av flexibla och
lättillgängliga medel – inte bara för politiska val.
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Ann Macintosh skriver att e-demokrati idag blivit förväxlat med e-röstning, ett antagande som
enligt Macintosh är missvisande då det finns många fler aspekter till e-demokrati än endast
röstning (Macintosh, 2004:1). Dessutom anser Macintosh att e-demokratins kärna handlar om
användandet av informations- och kommunikationsteknik för att engagera medborgerligt
deltagande, stödja demokratiska beslutsprocesser samt stärka den representativa demokratin.
Vidare delar hon upp e- demokratin i två huvudspår. Det första adresserar valprocesser och
inbegriper främst e-röstning. Det andra syftar till att stärka e-deltagande, då främst genom epetitioner (Macintosh, 2004:2).
Detta är ett vanligt sätt att se på e-demokrati, alltså som ett verktyg för den redan befintliga
demokratin. Det finns dock andra sätt att se på e-demokrati. Däribland att e-demokrati skulle
vara en naturlig utveckling och ett nästa stadium inom demokrati efter digitaliseringen av den
offentliga förvaltningen. Tanja Oblak Črnič skriver att:
”The idea of electronic democracy implies a form of democracy which would develop as the
result of the implementation of new communication technologies within existing democratic
processes.” (Črnič, 2012:398).
Det finns alltså̊ ingen enighet kring vad begreppet e-demokrati ska innehålla eller syfta till.
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3 Metod och material
I denna del behandlas studiens metodologiska utgångspunkt och forskningsdesign. En
närmare redogörelse för analysmetoden ges även i detta avsnitt. Därefter behandlas och
motiveras valda komponenter. Materialet som i studiens analys används presenteras därefter,
liksom de olika insamlingskällorna. Slutligen diskuteras även olika kritiska överväganden
som gjorts.

3.1 Metodval
Undersökningen i denna uppsats är av kvalitativ karaktär, detta innebär att fokus ligger på ett
fall där målet är att gå in mer på djupet för att försöka öka förståelsen på ett mer ingående
plan. Ett problem som kan uppstå när en forskare använder sig av denna typ av analys är att
reliabiliteten kan uppfattas som låg. Reliabilitet är ett begrepp som innebär att studien är fri
från slumpmässiga eller osystematiska fel. Esaiasson med flera förklarar i boken
”Metodpraktikan” att trötthet, stress och missförstånd är exempel som kan orsaka att
reliabiliteten försämras (Esaiasson m.fl. 2007: 70). Detta är något som jag kommer vara
medveten om och jag kommer att försöka tydliggöra hur tillvägagångsättet i undersökningen
går till väga i så hög grad som möjligt. Jag kommer tydligt att presentera material och
noggrant precisera de teorier som undersökningen bygger på.
För att besvara studiens syfte att förstå̊ hur e-demokrati förhåller sig till den traditionella
demokratin ämnar studien att titta närmare på hur e- demokrati uppfattas i den offentliga
sektorn på lokal nivå. med hjälp av e-postintervjuer.
Med traditionell demokrati anses i denna studie, styrelseskick där den politiska makten i en
stat utgår från dess medborgare vid allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda
representanter till dess parlament. Den traditionella demokratin delas sedan vidare i direkt
demokrati2 och representativ demokrati3. Men för att ett samhälle ska vara demokratiskt

2

Direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de
röstberättigade själva (Gilljam och Hermansson 2003).
3

Representativ demokrati avser ett system där folket styr genom val av partier eller företrädare med
beslutanderätt. Representativ demokrati kan också ses som en samlingsbeteckning för en mängd
demokratiska modeller (ibid).
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räcker det inte med att invånarna deltar i de allmänna valen. Det som händer mellan valen är
också viktigt för att demokratin ska fungera.

Som uppsatsförfattare söker jag se omvärlden ur informanternas synvinkel och kunskapen
bygger på informanternas egna erfarenheter och upplevelser (Hjerm, Lindgren & Nilsson:
2014). Jag har valt att utgå ifrån en hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt och
fokusera på mina informanters subjektiva upplevelse av fenomenet e-demokrati, vilket jag
kommer tolka utifrån Robert Dahls 5 demokratikriterier som omfattas av: effektivt
deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och allomfattande
medborgarskap.

3.1.1 E-postintervjuer
För att kunna analysera material kommer en kvalitativ textanalys ligga till grund för
undersökningen. Materialet kommer att systematiseras då tanken är att beskriva innehållet
snarare än att kritiskt granska det (Esaiasson et al. 2012:210f). I sammanhanget framstår
därför en beskrivande idéanalys som en användbar analysmetod. Däremot är det viktigt att
framhäva, att i likhet med Ludvig Beckman (2005), menar att en beskrivning av verkligheten i
viss mån också kan bidra till en förklaring av den (Beckman 2005:48f).
Analysmetoden skulle ytterligare kunna preciseras till e-postintervjuer. Detta för att
undersöka kommunernas subjektiva upplevelse med åtta fasta frågor som på olika sätt berör
e-demokrati (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014; Bryman 2011 ). Hjerm, Lindgren & Nilsson
(2014) för fram att webbetnografi i form av exempelvis intervjuer via e-post ger tillgång till
informantens egen textbaserade kommunikation utan att behöva transkribera insamlat
material.
Valet av webbetnografi baserades på svårigheten att främst kunna nå ut till alla tjänstemän
som hade möjlighet att avsätta tid för en intervju. Genom att använda webbetnografi gavs
tjänstemännen dels möjlighet att besvara epostintervjun vid en för dem passande tidpunkt,
dels gav en epostintervju informanterna möjlighet att besvara och gå tillbaka till frågor.
Därtill uppkommer inga risker vid intervjuer via e-post, då informantens svar kan begränsas
och påverkas av intervjuaren, så kallade intervjueffekter (Bryman, 2011). Men genom att jag
använde mig av e-post intervjuer har min möjlighet till fördjupad förståelse genom utvecklade
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resonemang och följdfrågor uteblivit. Ahrne och Svensson (2015) för fram risken med att fellevererade eller för sent levererad epost kan påverka svarsfrekvensen och informantunderlaget.
Enligt Ahrne och Svensson (2015) skall minst sex till åtta informanter väljas ut för en
kvalitativ intervjustudie för att skapa trovärdighet och minska risken för att enskildas
uppfattningar färgar resultatet. I denna studie har alla kommuner i Sverige fått möjligheten att
få svara, det vill säga sammanlagt 290 kommuner. En utmaning i detta sammanhang blir
studiens svarsfrekvens, vilken kan uppfattas lite vag. Av 290 kommuner var det 34 kommuner
som gav fullständiga svar. Med fullständiga svar anses att de utförligt svarat på alla åtta frågor
som ställts till kommunerna. Nedan har en cirkeldiagram illustrerats för att tydliggöra andel i
svar, cirkeldiagrammet avser ej att mäta något, se figur 1.

Figur 1. Figuren ovan är en förtydligad av svarsfrekvensen.
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3.2 Material
Materialet som används i studien för att kunna svara på studiens syfte framgår utav åtta
frågeställningar som utgår från Robert A. Dahls fem demokratikriterier ställt till 290
kommuner inom Sverige. Svaren analyserades och jämfördes sedan för att se skillnader i
respondenternas svar och därmed nå en slutsats.

Vad beträffar valet av kommuner i den offentliga sektorn definieras i att den offentliga
sektorn på statlig och kommunal nivå arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera
välfärd, utbildning, säkerhet, god miljö, ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av
samhällets resurser. Likaså att den offentliga makten utövas under lagarna. Om det offentliga
inte förmår leva upp till förväntningarna, riskerar det leda till missnöje bland medborgarna
och i förlängningen kan till och med demokratins legitimitet komma att ifrågasättas.
Epostintervjun riktad till tjäntemännen i kommunen innehöll åtta frågor för att jag som
studieförfattare skulle få möjlighet att ta dem av tjänstemännens subjektiva egna upplevelse.
Frågeställningarna var inspirerade av litteraturgenomgången och ämnade att i vissa fall kunna
jämföras med tjänstemännens uppfattningar. För att nå kommuner som frivilligt ställde upp
som informanter skickades ett informationsbrev och e-postintervju (bilaga 1) via e-post till
290 kommuner. För att säkerställa att alla kommuner kom med har en lista begärts ut från
Sveriges Kommuner och Landsting.4
I kapitlet What Is Democracy? nämner Robert Dahl (1989) fem kriterier som behövs för att
alla medlemmar i en sammanslutning är jämlika i deltagandet av dess beslutsfattande. Här
nedan listas Robert A Dahls fem kriterier tillsammans med en kort beskrivning av vad de
innebär, utefter den sammanfattningen har de åtta frågorna som mailats ut per post
formulerats, se figur 2.

4

Sveriges Kommuner och Landsting. Kommuner, Lista: Hämtad 2018-04-20
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlista.1246.html
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Effektivt medbestämmande
Det innebär helt enkelt att alla
medlemmar i föreningen skall ha
lika och effektiv möjlighet att ”få
sin röst hörd”. Alla ska således
kunna framhäva sin syn om hur
politiken skall se ut.

Lika rösträtt
Samma gäller när det kommer till
beslutsfattandet. Alla ska ha
samma lika och effektiv möjlighet
att rösta. Dessutom måste alla
röster vara lika mycket värda.

• Fråga
• Vilka möjligheter och risker finns med e-demokrati?
• I vilka sammanhang används begreppet e-demokrati i er kommun?

• Fråga
• Hur ser du på den fortsatta utvecklingen av e-demokrati – generellt och
inom kommunen?
• Kan e-demokrati på sikt ersätta den traditionella demokratin?

Upplyst förståelse
Även här gäller att alla ska ha lika
och effektiv möjlighet att lära sig
innebörden och möjliga
konsekvenser av politiken.

• Fråga

Kontroll över agendan
Medlemmarna ska ha möjligheten
att bestämma hur och vad som ska
stå på den politiska agendan inom
sammanslutningen.

• Fråga

Inkluderandet av alla vuxna
Helst skall alla vuxna, permanenta
medlemmar i sammanslutningen
ha fullständiga rättigheter som
utgår från de fyra tidigare
kriterierna

• Har ni jobbat aktivt (lokalt) med att skapa ett ökat värde och förståelse
kring användandet med e-demokrati i er kommun och i så fall hur?
• Hur definierar du begreppet e-demokrati?

•Vilken är grundtanken med kommunens utveckling av edemokrati?

• Fråga
• När det gäller kontakten med medborgare: Räcker e- demokratin till,
eller behöver de kompletteras med annan typ av kommunikation?

Figur 2. Figuren ovan illustrerar Robert Dahls fem demokratikriterier samt frågeställningar
ställt till kommunerna.
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3.3 Källkritik
Dahl har tagit fram fem kriterier för en demokratisk process. Kriterierna i processen är enligt
Dahl ett ideal och de demokratier som bemöter dem perfekt, kan ses som en perfekt demokrati
med en perfekt regering. Eftersom kriterierna är av idealisk standard, är det svårt att helt
uppnå alla dessa kriterier. Därmed finns det inga demokratier som idag har en perfekt
demokratisk process och regering. Utan dessa kriterier är användbara för att uppskatta
verkliga möjligheter i världen (Dahl 1989: 108ff).
Anledningen till att Robert Dahls demokratimodell valdes är för det första att Robert Dahls
forskning har spelat en viktig roll för utvecklingen av begreppet demokrati. För det andra är
han metodologisk i det arbete han gör om demokratiska processer genom att beskriva varje
steg i sina arbeten. För det tredje är han kritisk till det arbete han gör, i synnerhet till den
demokratiska processens fem kriterier. Han är medveten om att ingen kan uppnå idealet om
en perfekt demokrati (Dahl 1989: 106–109).
Det finns dock problem som Dahl belyser i samband med demokratimodellen. Ett första
problem är det femte och sista kriteriet som syftar till att alla ska vara inkluderade, som även
är ett starkt argument utifrån principen om jämlikhet. Problemet utgår ifrån att alla inte är
inkuderade i och med att omyndiga medborgare inte är inräknade i demos (Dahl 1989 :115).
Ett ytterligare problem med demokratimodellen är att kriterierna måste omarbetas för att
passa in i redan existerande processer, institutioner och stater. I västvärlden har demokratiska
idéer bildat två typer av politiska system, “the city-state” och “the nation-state”. I och med att
dessa två är olika utvecklade politiska institutioner som skiljer sig i skala, är då frågan om det
är möjligt att ange en unik uppsättning institutioner som är nödvändiga för den demokratiska
processen eller om institutionella krav varierar på exempelvis samhällets storlek (Dahl 1989:
117).
Ett tredje problem kan vara att den faktiska demokratin i olika utsträckning avviker från
idealen. Alla fem kriterier från Dahls demokratimodell har tidigare aldrig uppfyllts fullt ut.
När kan man då kalla ett system för en fullständig demokrati? Den demokratiska tröskeln
påvisar problematik då det är mer än en fråga om terminologi. Om ett land anser att de är
skyldiga att upprätthålla en demokratisk regering och inte en auktoritär, blir den demokratiska
tröskeln avgörande för vad som ses som en skyldighet (ibid).
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4 Tidigare forskning
I denna del kommer ett urval av tidigare forskning som gjorts på det undersökta området att
presenteras. Kapitlet introduceras med övergripande forskning om e-demokrati. Därefter
presenteras forskning som mer specifikt riktar in sig på begreppet e-demokrati.

I samband med utvecklingen av Internet har det skapats förutsättningar för att genom dessa
nya former sprida demokratin till samtliga medborgare. Denna vision förespråkas av bland
annat 24 timmarsmyndigheten. Demokratibegreppet tillhör de mest grundläggande inom
samhällsvetenskap. Detta beror i första hand på att varje enskild medborgare berörs på något
sätt av hur demokrati fungerar. Förhoppningarna på vad e-demokrati ska kunna leda till är
högt ställda. Hansen och Prosperi (2005) sammanfattar de förhoppningar som ofta uttalas av
beslutsfattare på förvaltningar om följderna av e-deltagande med stöd av internetbaserad
interaktiv GIS i fyra punkter:
Ökat förtroendet för beslutsfattarna
Ökat deltagandet, både till antal och till kvalitet
Ökat socialt inkluderande och främjande av en vidgad demokrati Mer effektiva beslut
Om vi ser demokrati som en grundläggande idé om alla människors lika värde så borde alla
människor i ett samhälle ha samma möjligheter att välja att använda sig av, eller inte använda
sig av, ett nytt medium (Andersson, 2003). Om vi föreställer oss att ett demokratiskt samhälle
också handlar om att se till att vi har väl informerade och upplysta medborgare så blir det
ännu viktigare att se till att detta nya medium som används för information faktiskt når ut till
samtliga medborgare (Andersson, 2003). En ojämn fördelning av dessa resurser skulle annars
leda till ökad demokrati för vissa grupper och en minskad demokrati för andra grupper.
Förutom den givna rollen som informationsförmedlare som Internet har så kan man även se
möjligheter för förbättrade demokratiska processer i och med att Internet tillåter en
interaktivitet som tidigare inte varit möjligt att genomföra på ett så pass enkelt sätt
(Andersson, 2003).
Ett problem med synen på deltagande i allmänhet och e-deltagande i synnerhet är enligt
Grönlund et al (2007) frågan om mervärdet för politiker och medborgare. Det kan tyckas
cyniskt och pessimistiskt att diskutera deltagande i demokratiska processer i ekonomiska
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termer som mervärde, men det kan vara nödvändigt för att förstå de krafter som påverkar
deltagandet eller kanske snarare bristen på deltagande. Grönlund utökar den ekonomiska
liknelsen, genom att beskriva orsaken till det bristande engagemanget som att ”det finns ingen
tydlig affärsmodell”. Däri ligger den pedagogiska uppgiften för politiker och
samhällsplanerare, att tydliggöra vilket ”mervärde” som medborgarna får när de väljer att
delta aktivt.
Dessutom skapar e-demokratiska processer stora möjligheter men kan också ge upp hov till
nya problem. Collins & Butler (2003) anser att användningen av IT i administrativt arbete
innebär goda möjligheter att ge snabba svar på frågor från medborgare. Dock ställer det krav
på engagemang, effektivitet och kompetens. Vad det gäller e-demokrati menar man att detta
inte alltid är att föredra, då det kan ge upphov till att medborgare får en allt för hög röst i
debatten. Dessutom menar föfattarna på e-demokrati kan leda till att det är särskilda
intressegrupper eller minoriteter som hörs i debatten och därför möts inte majoriteten av
medborgarnas intressen. Coleman & Norris (2005) beskriver i rapporten att Bridie Nathanson
oro över medborgarnas bristande engagemang för e-demokrati och att de är myndigheterna
som måste ta initiativet.
Det finns även en rädsla för den digitala klyftan som handlar om risken att grupper i samhället
ställs utanför på grund av en ojämn fördelning av informations- och
kommunikationsteknologi (IKT). Klyftan handlar däremot inte bara om den faktiska
tillgången till tekniken. Andersson (2003) beskriver fyra parametrar som den digitala klyftan
består av. Utöver den tidigare nämnda tillgången på tekniken som omfattar dator och
internetuppkoppling så ingår i begreppet även kunskapen om hur man använder internet,
Användningen, det vill säga att man faktiskt använder mediet samt Motivet till att man
använder internet i den omfattning som man skulle kunna. Arbetsgruppen för IT och
demokrati fyller i sitt förslag till strategi att minska de digitala klyftorna på med ytterligare
variabler som avgör den digitala klyftan; tillgång till begriplig och tillgänglig information på
internet, förmågan att tolka, analysera och värdera information från internet samt kunskap och
förmåga att använda internet i demokratiska sammanhang (Justitiedepartementet, 2004).
Dessutom utökar de parametern tillgång med att påpeka att det inte bara krävs tillgång till en
internetuppkoppling utan dessutom en snabb och driftsäker sådan.
Det har riktats en viss kritik mot myndigheters användning av e-demokratiska redskap.
Kritiken avser framför allt tillgänglighetsaspekten. Det finns grupper i samhället som har
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tendenser att använda sig av e-demokratiska redskap i högre utsträckning än andra. I IT i
demokratins tjänst benämner Barber (1999:16) problematiken för ”generations-felslutet”,
vilket innebär att olika medborgargrupper i samhället har skiftande användartradition av
internet när det kommer till utnyttjandet av detta som ett e-demokratiskt redskap. Zimmerman
och Rolandsson (2008) belyser också i sin studie Om medborgaren själv får välja – en
kvalitativ studie om olika medborgargruppers förväntningar och farhågor om edemokratiproblem gällande graden av tillgänglighet. Det kan handla om t ex bristande
nätverkstillgång och undermålig kapacitet på webb-domäner (2008:6ff). Liksom Barber
belyser Zimmerman och Rolandsson att grupper i samhället kan bli lidande om de edemokratiska redskapen blir substitut, snarare än komplement, till den traditionella
förvaltningsstrukturen (2008:9, 19, 31). De pekar också på att tillgänglighetsfaktorer, t ex
redskapens användarvänlighet, är en riskfaktor (2008: 29, 32).
Begreppet demokrati är mångtydigt och det finns ett stort antal idéer och redogörelser över
det, som tex snabb, stark och tunn demokrati. Tanken med den snabba demokratin är att
medborgarna, genom att de använder sig av IT, ska få rösta om demokratiska frågor (Barber
1984; Premfors 2000). Den snabba demokratin är en lösning på den direkta demokratin
eftersom det är ett betydligt billigare sätt att lösa sammankomsten av befolkningen (ibid). 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 (ibid).
Dessutom kan informationstekniken användas till att skapa möjligheter för debatt.
Demokratin kan uppfattas som stark om så många som möjligt är med och deltar i debatten
samt givetvis att debattens kvalitet är hög (Barber 1984; Premfors 2000). En central aspekt är
enligt den tunna demokratisynen att medborgarna ges information av olika slag (Premfors
2000:79). Dels information om de politiska alternativ som står till förfogande, och dels
information om de politiska beslut som fattas och dess konsekvenser (Åström 2004:51).
Slutligen finns där författare som anser att det är viktigt att hålla isär begreppen e-förvaltning
och e- demokrati just i denna fråga för att skilja på politik och administration Collins & Butler
(2003). Enligt Coleman & Norris (2005) kan e-demokrati inte vara åtskild från e-förvaltning
eftersom myndigheterna gör politiken, stiftar lagar och leverera lokala, nationella och globala
tjänster. Lidén (2011) tar upp en annan aspekt från forskningen som har att göra med
argumenten om att e-demokrati möjliggör ökad transparens av de politiska processerna. Ett
alltför stort informationsutbud riskerar i stället att skada exempelvis känsliga politiska frågor.
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Forskare menar nämligen att det finns en överhängande risk att informationen kan användas
på ett strategiskt sätt vilket kan göra det svårt för medborgare att orientera sig. Enligt Kampen
& Snijkers (2003) verkar de personer som förespråkar e-demokrati ha inställningen att mer
information är bättre information. De verkar inte förstå att det kan finnas för mycket
information och att all information inte har samma kvalitet. Information kan leda till bättre
beslut om information är bra, förutsatt att beslutsfattaren inte följer sin egen vilja, men det
finns verkligen ingen garanti för att mer information skulle leda till bättre beslut.
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5 Teoretiskt ramverk
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, först ges en övergripande
redogörelse för hur Robert Dahl resonerar kring ett demokratiskt hållbart samhälle. Därefter
behandlas fem centrala kriterier för en demokratisk process som ingår i Dahls
sammanvägning av demokratiidealet för en proceduriell demokrati. Dessa kriterier behandlar
effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och
allomfattande medborgarskap, vilka senare även ligger till grund för studiens
operationalisering.

5.1 Robert Dahls demokratiteorier
Robert Dahl är en central aktör vid diskussioner som berör demokrati och
demokratiforskning. I undersökningen av begreppet e-demokrati är det främst Dahls teori som
ligger i fokus. I kapitlet What Is Democracy? nämner Dahl fem kriterier som behövs för en
demokratisk process där alla medlemmar i en sammanslutning är jämlika i deltagandet av
dess beslutsfattande: 1.) Effektivt deltagande 2.) Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 3.)
Upplyst förståelse 4.) Kontroll över dagordningen 5.) Allomfattande medborgarskap (Dahl,
169ff). Dessa fem kriterier grundar sig i en grundtanke om demos medverkande i
beslutsprocessen (Dahl 1989: 108ff).
Dahl menar att under beslutsfattandet måste varje medborgare tillförsäkras lika möjligheter att
uttrycka ett val som väger lika tungt som varje annan medborgares val. Vid det slutliga
avgörande, utgör dessa val och de enbart grunden för beslut. För att nå lika rösträtt krävs
enligt Dahl valda befattningshavare och fria och opartiska val. Demokrati är en form av
styrelseskick kring hur staten organiseras. I en demokrati ska all politisk makt i realiteten utgå
ifrån medborgarna. 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 (Dahl 1989).
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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. Dahl sammanfattar
sina kriterier genom att definiera hur de enskilda kriterierna tillsammans bygger upp
demokratin. Kriterium ett och två tillsammans blir demokratiskt i begränsad mening.
Tillsammans med det tredje kriteriet blir systemet fullt demokratiskt beträffande en viss
dagordning och i förhållande till ett demos. Om man sedan ser till att kriterium fyra
tillsammans med de tidigare tre uppfylls, blir systemet fullt demokratiskt i förhållande till ett
demos. När kriterium fem sedan uppfyllts, blir beslutsprocessen fullt demokratisk (Dahl,
1999:146).
Här nedan listas de fem kriterierna tillsammans med en kort beskrivning av vad de innebär.

5.1.1 Effektivt deltagande
Medborgarna måste ha lika och fullvärdiga möjligheter till att ta upp frågor på dagordningen
samt uttrycka sina skäl till varför de godkänner ett resultat och inte ett annat. Alla ska ha
möjlighet att kandidera till politiska val, då det ger möjlighet att påverka den politiska
agendan och därmed uttrycka sina preferenser och ta upp frågor på dagordningen (Dahl 1989:
109).
Det innebär helt enkelt att alla medlemmar/ invånare skall ha lika och effektiv möjlighet att
”få sin röst hörd”. Alla ska således kunna framhäva sin syn om hur politiken skall se ut.
5.1.2 Lika rösträtt
I ett avgörande skede ska var och en i befolkningen ha lika inflytande. Det är invånarnas
ställningstagande vid detta tillfälle som tas med i beräkningen. Varje medborgare ska ha lika
möjligheter att delta i demokratiska val där varje röst ska väga lika mycket (ibid).
Samma gäller när det kommer till beslutsfattandet. Alla ska ha samma lika och effektiv
möjlighet att rösta. Dessutom måste alla röster vara lika mycket värda.
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5.1.3 Upplyst förståelse av politiken
Var och en ska ha lika och fullvärdiga möjligheter att upptäcka och validera beslutet, så att
det tar hänsyn till invånarnas intresse. Det betyder att alla medborgare ska ha lika möjligheter
att kunna ta del av information om valprocessen samt de politiska valmöjligheterna de står
inför (Dahl 1989: 112).
Även här gäller att alla ska ha lika och effektiv möjlighet att lära sig innebörden och möjliga
konsekvenser av politiken.
5.1.4 Kontroll över den politiska agendan
Folket måste ha exklusiv möjlighet i att besluta hur ärenden ska placeras i dagordningen, som
i sin tur ska beslutas med hjälp av en demokratisk process. Det vill säga, medborgarnas
möjlighet till att kontrollera politiken, styr dagordningen genom en demokratisk process (Dahl
1989: 112).
Medlemmarna ska ha möjligheten att bestämma hur och vad som ska stå på den politiska
agendan inom sammanslutningen.
5.1.5 Inkluderandet av alla vuxna människor
I förhållande till de fyra övriga kriterierna är det slutliga kriteriet att alla medborgare (demos)
ska vara inkluderade. Ingen får uteslutas Det betyder att alla medborgare ska vara inkluderade
i demos och i den demokratiska processen (Dahl 1989: 114).
Helst skall alla vuxna, permanenta medlemmar i sammanslutningen ha fullständiga rättigheter
som utgår från de fyra tidigare kriterierna (Dahl 2000: 38).
Nyckelbegreppen i dessa nämnda kriterierna är ”lika” och ”effektiv”. Det innebär således att
medlemmarna anses som jämlika och att alla processer skall ske på det mest effektiva sättet
som möjligt. Varför dessa kriterier finns besvarar Dahl på följande sätt:
“Each is necessary if the members (however limited their numbers may be) are to be
politically equal in determining the policies of the association”.
Det betyder således att det kvittar hur många medlemmar en sammanslutning består utav, det
kan vara allt från en liten förening till en stor nationalstat. Kriterierna för demokratin förblir
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de samma. (Dahl 2000). Förutom kriterierna till en demokrati har Robert Dahl även listat
olika önskvärda konsekvenser av demokratin (Dahl 2000: 60f). Utan tvekan kan vissa av
konsekvenserna som Robert Dahl nämner tillämpas på begreppet e-demokrati, se figur 3.

-

-

• Genom
demokrati
undviker man
tyranni.

• Moderna
demokratier
krigar inte
mot varandra.

• Demokratiska
länder
tenderar att
vara mer
välmående än
ickedemokratiska
länder.

• Bara en
demokrati
kan ge en hög
nivå på
politisk
jämlikhet.

Figur 3. Figuren framför önskvärda konsekvenser av demokratin (Dahl 2000).
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6 Analys och resultat
Denna studie eftersträvar att undersöka hur begreppet e-demokrati förhåller sig till den
traditionella demokratin. För att kunna nå syftet ämnar studien att titta närmare på hur edemokrati uppfattas i den offentliga sektorn på lokal nivå. Robert Dahl menar att ett visst
antal kriterier måste uppfyllas för att en process ska kunna betraktas demokratisk, så som:
effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och
allomfattande medborgarskap. För att kunna svara på frågorna analyseras det insamlade
materialet med hjälp av demokratikriterierna och resultatet presenteras. Empirin som ligger
till grund för analysen består av de besvarade svaren angående e-demokrati, ställda till
kommuner i Sverige. Tillsammans bildar de en utgångspunkt för arbetets undersökning.

6.1 Effektivt deltagande
Effektivt deltagande är det första demokrativärdet som kommer att analyseras. Det effektiva
deltagandet berör medborgarnas möjligheter till adekvata och lika möjligheter att uttrycka sin
åsikt och argumentera för ett visst beslut eller avgörande. Genom de svar som analyserats går
det att tydliggöra att begreppet e-demokrati möter det nämnda kriteriet på många olika sätt.

6.1.1 Vilka möjligheter och risker finns med e-demokrati?
Möjligheten med e-demokrati ligger framförallt i att på ett enkelt sätt göra demokratin mer
tillgänglig. När de allra flesta invånarna har ständig tillgång till internet genom sina telefoner
ger e-demokratin möjlighet att ta del av systemet när och var invånaren vill, på dennes villkor.
Risken med e- demokrati ligger dels i det digitala utanförskapet dels i säkerhetsaspekten där
alla digitala lösningar lever med en inbyggd säkerhetsrisk om påverkan av olika slag
(Helsingborgs stad 2018). Likaså finns möjligheter att nå fler kommuninvånare digitalt men
det finns också en risk i att utesluta grupper som inte har ekonomiska eller kompetensmässiga
förutsättningar att delta (Trollhättans stad 2018).
E-demokrati ger en större insyn och delaktighet i den politiska processen, men samtidigt finns
där en utmaning i att göra det intressant för medborgarna att aktivt vilja vara delaktiga. Det är

28

en fråga som ofta diskuterats kring medborgardialoger där det lyfts att medborgardialoger lätt
kan bli ett forum för de redan aktiva medborgarna och ger då inte alltid en bred bild av hur
medborgarna generellt ser på en fråga (Åstorps kommun 2018). Ytterligare en möjlighet kan
vara att digitaliseringen kan nyttjas som verktyg för att nå grupper som tidigare inte engagerat
sig i samhällsdebatten (Sandvikens kommun 2018). Det positiva är att man kan nå fler,
oberoende av tidpunkt för synpunkt/förslag, enkelt att handlägga då det inkommer
skriftligt/digitalt (Forshaga kommun 2018).
Det framläggas också att riskerna är att den digitala revolutionen i offentlig sektor saknar
relevant skyddsnivå (Ovanåkers kommun 2018). Ett exempel som många kommuner har
utvecklat är e-förslag, dvs någon slags facebook-sida där medborgare kan föreslå saker och
andra kan klicka gilla eller ogilla, dock anses detta inte vara någon perfekt demokrati. Har
man många facebook-kompisar kan man få många gilla och tvärtom. Ett förslag med
tillräckligt många gilla ska behandlas politiskt. Här är alltså själva dagordningen föremål för
omröstning (Norrköpings kommun 2018). Något som många demokratiteorier skulle beteckna
som odemokratiskt. Möjligheterna är stora att utveckla kommunikationen i båda riktningarna
för att de beslutande ska få ett bättre underlag till sina beslut. Men det måste göras på ett
genomtänkt sätt (Norrköpings kommun 2018).
Olika förslag på möjligheter med e-demokratin lyfts fram, så som: nyttja tekniska lösningar,
att fler kan delta om det finns en valfrihet på hur man kan delta och när man kan delta.
Dessutom blir det lättare för kommunerna och myndigheten att ha dialoger med invånarna
(Vännäs kommun 2018). De risker som nämns är: att vi bygger fel tjänster eller ställer fel
frågar och som sedan leder till fel slutsatser, att vi når ut för begränsat och att vi bara väljer edemokrati och inte fortsätter ha dialog/bygga demokrati på flera sätt. Dessutom kan edemokratin ses som en risk med anledning av att vi inte kan hantera it-sabotage (Vännäs
kommun 2018). Vidare kan det utvecklas ett digitalt utanförskap i samband med utvecklingen
av e-demokrati ”(...) medborgare som av olika skäl inte kan eller vill använda ny teknik”
(Burlövs kommun 2018), tex. att en del grupper kan hamna utanför, så som äldre eller
funktionshindrade. Därför måste e-demokrati också kompletteras med möjligheten att
kontakta kommunen på annat sätt. En annan risk kan vara risken att
enfråge/missnöjesyttringar får lätt spridning (Falköpings kommun 2018).
Det är även en risk att man inte möts och bygger upp genuina relationer i fysiska möten.
Däremot finns möjligheter i snabb kommunikation och delaktighet i aktuella frågor och ökad
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tillgänglighet för till exempel personer med funktionsnedsättning (Region Gotland 2018).
Möjligheterna består i att det blir enkelt, snabbt och smidigt för medborgarna (Mölndals
kommun 2018). Likaså att e-samhället inte är tillräckligt tillgängligt, eller att e-demokratin
försvinner i ”bruset” på internet (Strömstad 2018). Riskerna kan också leda till en
exkludering, att vissa grupper som inte fullt är digitala (på grund av ålder, inkomst eller
dylikt) inte får samma möjligheter att påverka utveckling i sin kommun. En annan att ett fåtal
högljudda medborgare kan få oproportionerligt stor påverkan på de beslut som fattas
(Svenljunga 2018), en digital segregation (Vingåkers kommun 2018). De risker som finns är
att en del av samhällets medborgare har svårt att utnyttja den kommunikationskanalen och att
de på sikt får svårt att komma i kontakt med kommunen om andra typer av kommunikationer
blir mindre vanliga. Möjligheterna är att det finns fler sätt för medborgare att påverka
(Arjeplogs kommun 2018).
Avslutningsvis handlar det om att nå fram i en digitaliserad värld och skapa enkla vägar för
påverkan, men vissa grupper exkluderas, särskilt de som inte har kunskapen eller resurserna.
(Järfälla kommun 2018). Vissa säkerhetsrisker och risker kan också förekomma med att
satsningar får motsatt effekt, dvs att kommunen uppfattas som mer avskärmad när man
hänvisar till tekniska alternativ (Nynäshamns kommun 2018).

6.1.2 I vilka sammanhang används begreppet e-demokrati i er kommun?
Robert Dahl menar att varje enskild medborgare, för att kriteriet om effektivt deltagande skall
vara uppfyllt, måste inneha adekvata och lika möjlighet att uttrycka sin åsikt vid ett slutligt
avgörande samt äga rätt att föra upp frågor på dagordningen. (Dahl 2002: 170).
Begreppet E-demokrati används sällan direkt eller inte alls i kommuner (Ovanåkers kommun
2018; Tjänsteman, Ljungby kommun 2018; Norrköpings kommun 2018; Trollhättans
kommun 2018). Däremot används begreppet främst när det gäller möjligheten att lämna
synpunkter och förbättringsförslag (Kinda kommun 2018). Likaså framkommer att:
”(...) vi kan absolut se digitala lösningar på demokratiska utmaningar”
(Helsingborgs stad 2018)
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E-demokrati används inte som ett begrepp i kommunen utan man pratar istället om
tillgänglighet, delaktighet och digitalisering i mer generella termer (Åstorps kommun 2018;
Sandvikens kommun 2018; Mölndals kommun 2018). Vilket också tydliggörs i citatet nedan:
”Vi pratar om det när vi rent generellt pratar om vad vi vill göra kopplat till etjänster. Vi tänker oss att vi stärker demokratin om vi vet mer om våra
brukare/medborgares åsikter och behov” (Vännäs kommun 2018).
Det klargörs att e-demokrati inte är ett definierat begrepp (Region Gotland 2018). Däremot
förknippas e- demokrati med ökad delaktighet och effektivare beslutsprocesser (Strömstad
2018). Likaså talar man om digitala plattformar, digitala kommunikationsvägar (Arjeplogs
kommun 2018) samt ”(...) e-tjänster, e-förslag och e-petitioner” (Järfälla kommun 2018), som
en del av vårt inflytandearbete till de folkvalda politikerna.
Denna punkt kan tolkas som ett uttryck för Dahls första kriterium effektivt deltagande, där
Dahl argumenterar för betydelsen av medborgarnas möjligheter att framföra sina ståndpunkter
i de frågor som ska behandlas av den demokratiska beslutsprocessen. För att möta Dahls
idealiska demokrati bör varje medborgare äga samma möjligheter att framföra sina åsikter om
det som ska beslutats, det är inget som texten behandlar men att fri opinion är en viktig del i
ambitionen att skapa ett effektivt deltagande är något som Dahl själv poängterar.

6.2 Lika rösträtt
Varje medborgare bör åtnjuta möjligheten att delta i val och ha adekvata möjligheter att välja
på ett för dem tillfredsställande vis, vidare menar Dahl även att: Dessa val manifesterar sig
förstås i det vi kallar omröstning och därför kan detta kriterium sägas kräva lika inflytande
eller lika rösträtt vid det slutliga avgörandet (Dahl 2002:171). Med detta menas att allas röster
väger lika tungt när det sista och avgörande beslutet faktiskt fattas.
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6.2.1 Hur ser du på den fortsatta utvecklingen av e-demokrati – generellt och inom
kommunen?
Det förtydligas att utvecklingen med e-demokrati går långsamt fram med anledning av att vi
står lite och väger inför att utöka kontaktytorna digitalt med ett större utbud av e- tjänster,
förändra medborgarförslag till e-petitioner och liknande (Ovanåkers kommun 2018).
Tanken bygger vidare på att det finns många olika möjligheter att utveckla nya digitala forum
som lockar många målgrupper och som då kan ge kommunen värdefull information.
Samtidigt som det är viktigt att utvecklingen går hand i hand med fysiska möten (Ljungby
kommun 2018), då kommunikation med medborgarna via internet kommer oundvikligen att
fortsätta, vilket i detta sammanhang anses som positivt. För att kunna utveckla nya digitala
forum behöver kommunerna anpassa sina rutiner och handläggning så att detta möjliggörs
(Norrköpings kommun 2018).
Likaså är det en politisk fråga (Kinda kommun 2018), det finns alltså en konsensus bland
tjänstemän och politiker, samtidigt som det blir tydligt att utveckling går mot alltfler digitala
tjänster, även inom områden som är direkt förknippade med demokratiskt utövande.
Det som framkommer är att det finns en positiv syn till utvecklingen med e-demokrati men
att:
”(...) lagstiftningen för kommuner hänger inte alltid med” (Åstorps kommun
2018).
Förmodligen kommer e-demokrati att bli en del av den fortsatta utvecklingen, då tanken
generellt är god på e-demokrati men ”(...) så länge den också kombineras med personliga
möten och dialog tillsammans” (Trollhättans stad 2018). Samtidigt lyfts det fram att det inte
går att helt förlita sig på e-demokrati, en orsak anses vara att det är långt kvar innan vi
exempelvis kan rösta digitalt hemifrån (Helsingborgs stad 2018).
Något som framstår vara avgörande för framtiden med begreppet e-demokrati är att:
”Statliga myndigheter och större kommuner har större ekonomiska muskler att
utveckla tjänster. För mindre kommuner begränsar personella resurser och
ekonomin. Utveckling är kostsam inledningsvis, innan effekter nås” (Burlövs
kommun 2018).
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Flera olika alternativ lyfts fram kring implementering och införandet av begreppet, så som
olika uppdrag av fullmäktige för att utreda möjligheten till införande av e-förslag/e- petition
(Falköpings kommun 2018). Det anses även viktigt att tänka på att följa
digitaliseringsstrategin och rikta sig in på medborgarens behov och röst som utgångspunkt
(Region Gotland 2018). Likaså fortsätta att arbeta med digitalisering av kommunens arbetssätt
och med att bygga fler digitala tjänster för våra medborgare (Mölndals kommun 2018). Detta
kan ju också leda till en stor möjlighet och även ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare
(Avesta kommun 2018). Alltså kan införandet av e-demokrati också leda till ”stor potential i
koppling till strategi för medborgardialog” (Strömstad 2018).
Utvecklingen kan generellt ses naturlig med tanke på att medborgarna vill i allt större
utsträckning kunna göra allt hemifrån, från mobilen, surfplattan eller datorn (Vingåkers
kommun 2018). Det framförs att det nog kommer krävas av alla kommuner framöver att
kunna lämna medborgarförslag. Eller att man skapar "informella omröstningar via nätet”
(Vingåkers kommun 2018). Det resonemang som förs kring e-demokratin är att den kommer
att öka i omfattning (Forshaga kommun 2018), och fortsätta att utvecklas och ta en större plats
(Arjeplogs kommun 2018). För att e-demokrati ska medföra positiva aspeketer för
demokratin, klargörs det att det viktigaste är att inkludera alla samhällsgrupper (Svenjunga
2018).
En förtydligande är att utvecklingen berör kommuners arbete på olika sätt, vilket dessutom
kräver ett stort engagemang från kommunen (Nynäshamns kommun 2018). Samtidigt spelar
samhället en stor roll i sammanhanget då man förväntar sig att kommunerna ska använda sig
av digitala arenor och vara digitala (Järfälla kommun 2018). Slutligen handlar det om att följa
och anpassa sig efter den utveckling som sker i samhället med fokus på informationssäkerhet
(Sandvikens kommun 2018).
6.2.2 Kan e-demokrati på sikt ersätta den traditionella demokratin?
Alla röstberättigade inom kommunen bör ha lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet.
E-demokrati definieras inte som något som ska ersätta den traditionella demokratin. Detta
argument bygger på:
”att förminska dagens demokrati till ett begrepp rörande digitala kontaktvägar
är inte görbart” (Ovanåkers kommun 2018).
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Även om den demokratiska strukturen i Sverige håller på att förändras, anses den vara väldigt
stark (Tjänsteman, Ljungby kommun 2018). Direktdemokrati skulle kunna vara ett alternativ
till representativ demokrati, men att koppla demokrati till just användandet av internet är inte
ett alternativ. Däremot kan den representativa demokratin förbättras genom att använda
tekniken som komplement (Norrköpings kommun 2018; Kinda kommun 2018; Trollhättans
kommun 2018). E-demokrati anses vara ett verktyg som förstärker eller utvecklar vårt
befintliga demokratiska system (Helsingborgs stad 2018; Falköpings kommun 2018). Dessa
tankar framkommer även i flera kommuner:
”Om du med e-demokrati menar direkt demokrati där kommuninvånarna kan
rösta på varje förslag så tror jag inte det. Om du däremot menar en större
transparens i de politiska processerna och besluten så tror jag att detta är en
framtid många tror på, men utifrån statens utredningar och förslag så tror jag
snarare på den motsatta utvecklingen att vi kommer få förenklade processer där
de politiska besluten kan fattas snabbare och enklare för att skynda på de i
dagsläget långsamma processerna” (Åstorps kommun 2018)
Det handlar om att den representiva politiska demokratin kommer finnas kvar ett bra tag till,
men för att demokratin ska växa behövs det att alltfler vill engagera sig i enstaka frågor
(Vännäs kommun 2018). Troligtvis kommer e-demokratin inte inom en snar framtid ersätta
den traditionella demokratin men kanske på sikt (Sandvikens kommun 2018). En anledning
till detta kan vara att det anses att fysiska möten och relationer är viktiga för att bygga ett
samhälle med högt förtroendekapital (Region Gotland 2018). Dessutom framkommer det att
säkerhetsläget i dag är alldeles för osäkert för en fullt utvecklad e-demokrati, och att enbart
exempelvis ha e-röstning är inget alternativ (Svenljunga 2018). Det visar på att e-demokrati
kan bara fungera som en förlängning av den traditionella demokratin och att e- demokrati
endast är ett medel i demokratin (Vingåkers kommun 2018; Järfälla kommun 2018).
Vid applicering av detta kriterium i fallet e-demokrati i kommunerna finns det inget i det
analyserade materialet som antyder att lika rösträtt inte skulle vara uppfyllt.

34

6.3 Upplyst förståelse
Det tredje kriteriet för en demokratisk process är vad Robert A. Dahl benämner som upplyst
förståelse, denna förståelse är nödvändig för att folket skall ha möjlighet att fatta beslut
grundade i vad som är bäst för individen och samhället. För att folket skall veta vad det vill ha
eller vad som är bäst, så måste det enligt Dahl vara upplyst, åtminstone till en viss grad.
Demokratins förespråkare har utan undantag erkänt detta och betonat att vägen till ett upplyst
demos går via utbildning och offentlig diskussion (Dahl 2002: 174).

6.3.1 Har ni jobbat aktivt (lokalt) med att skapa ett ökat värde och förståelse kring
användandet med e-demokrati i er kommun och i så fall hur?
För att samhällsmedborgarna skall inneha denna upplysta förståelse krävs att följande kriterier
är uppfyllda: medborgarna måste ha rätt att yttra sig i frågor utan risk för allvarliga straff.
Vidare måste de även ha möjlighet att ta del av alternativa informationskällor även om dessa
kritiserar makthavarna, staten, samhället med mera samt äga rätt att ingå och grunda
organisationer såsom politiska partier och andra former av intressegrupper (Dahl 2002: 343).
Något aktivt arbete har inte gjorts för att skapa ett ökat värde och förståelse utan istället har
fokus legat på att öka kanalerna för medborgarna genom att ge medborgarna möjlighet att
påverka den politiska processen genom medborgarförslag (Åstorps kommun 2018). Det
framgår att flera av kommunerna inte har jobbat särskilt mycket med denna fråga. Däremot
har det lyfts fram i samband med begreppet e-demokrati om att e-tjänster stärker demokratin
(Vannäs kommun 2018). Det finns kommuner som har jobbat aktivt med digitalisering, bland
annat via digital nämndshantering, webbsändningar av kommunfullmäktige, e-tjänster för
medborgarförslag och synpunktshantering (Sandvikens kommun 2018).
Det som klarläggs är att många kommuner inte jobbar aktivt med att öka användandet med edemokrati, inte specifikt kring bara e-demokrati. Däremot har det införts en rad e-tjänster för
att underlätta för invånarna att komma i kontakt med kommunen, bland annat ett epetitionssystem (Helsingborgs stad 2018). Vissa kommuner är i startgroparna (Avesta
kommun 2018), andra tar höjd för det framåt (Region Gotland 2018). De kommuner som är i
utvecklingsfasen av ett e-förslagssystem, menar på att även en utveckling med e-demokratin
kan i samband med detta förekomma (Järfälla kommun 2018). Andra kommuner som är i
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startgroparna har börjat lite smått med att anordnad halvdagskonferenser för medborgarna och
benämnt detta som ”Digitala Burlöv” (Burlövs kommun 2018). Likaså har vissa kommuner
infört ”All digital week” och varit tillgängliga på exempelvisst stadsbibliotek, där
medborgarna blev belysta kring digitaliseringens utveckling (Mölndals kommun 2018).
Begreppet e -demokrati införs på olika sätt in i den offentliga sektorn, genom att sända möten
via webben, digitala enkäter och möjlighet till att digitalt kunna lämna synpunkter och förslag
(Strömstad 2018). Även genom information på hemsidan och information om möjligheterna
till deltagande vid fullmäktiges sammanträden” (Svenjunga 2018).
Det som tydliggörs här är att kommuner hela tiden försöker nå ut till kommuninvånare via
olika typer av kanaler, web, Facebook, lokalpress etc, men det framkommer ockås att någon
strategi finns ännu inte.

6.3.2 Hur definierar du begreppet e-demokrati?
Tittar man närmare på hur begreppet e-demokrati definieras, blir det tydligt att det handlar om
olika digitala kommunikationsvägar för medborgare att komma i kontakt med framförallt
politiker men även tjänstemän. Vidare är det ett sätt att fortsätta utveckla medborgardialoger,
medborgarförslag och annat som finns för att förskjuta makten från de folkvalda till
medborgarna (Ovanåkers kommun 2018). Likaså innebär begreppet ett verktyg för
kommunikation mellan kommun och medborgare, exempelvis verktyg som möjliggör för
medborgarna att ta ställning i en vissa frågor (Kinda kommun 2018). Dessutom lyfts
begreppet fram i samband med digitala möjligheter för invånarna att uttrycka engagemang
och påverka samhället i det demokratiska systemet (Helsingborgs stad 2018).
Utvecklingen av e-demokrati behöver inte innebära en direkt påverkan utan det är den
representativa demokratin som är styrsystemet i Sverige. Sedan kan e-demokrati användas för
att skapa delaktighet i processen fram till beslutet (Åstorps kommun 2018). Begreppet kan
även tolkas som användandet av informations- och kommunikationsteknik i demokratiska
politiska processer och har både en politisk och en teknisk dimension (Sandvikens kommun
2018). Man syftar framför allt på:
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”(...) informations- och kommunikationsteknik i demokratiska politiska
processer (...) det vill säga både i form av diskussion och information men
framför allt i beslutsfattande” (Svenljunga 2018).
Vidare lyfts det fram att i nuläget handlar begreppet om bättre förutsättningar att
medborgarnas åsikter ska inhämtas i olika frågor inför den representativa politiska
demokratin). I framtiden kommer det troligtvis handla om att medborgarna styr direkt”
(Vännäs kommun 2018), exempelvis via ” digitalisering och digitala tjänster ” (Mölndals
kommun 2018). I denna betydelse innebär e-demokrati en naturlig utveckling för demokratin i
dagens digitala samhälle. E-demokrati torde inte vara en radikal förändring av demokratin,
utan snarare medel för att anpassa demokratin till dagens samhälle (Vingåkers kommun
2018), och att använda IT för utförande av och deltagande i politiska processer (Arjeplogs
kommun 2018; (Nynäshamns kommun 2018).
Detta kan tydas som att folket ändå har varit informerade eller i alla fall har haft goda
möjligheter att sätta sig in i frågan om e-demokrati.

6.4 Kontroll över agendan
Robert Dahls anser för att kunna inneha kontroll över dagordningen, är det viktigt att följande
tre förutsättningar existerar. 1.) vilka frågor som kräver bindande beslut 2.) vilka frågor
medborgarna, eller demos, är kapabla att själva besluta om samt 3.) på vilka villkor som
folkets auktoritet kan och ska delegeras (Dahl 2002: 178).

6.4.1 Vilken är grundtanken med kommunens utveckling av e- demokrati?
En aspekt som framstår viktigt handlar om att göra det möjligt för fler invånare att kunna
delta i kommunens utveckling. Många har inte möjlighet att delta i fysiska möten. En
kombination av de två alternativen är ett måste (Ljungby kommun 2018). Dessutom är syftet
med utvecklandet att möjliggöra för medborgarna att uttrycka sina åsikter mellan valen
(Kinda kommun 2018).
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Det finns även erinring kring en utveckling att aldrig införa digitala lösningar för införandets
skull, de ska ska alltid svara upp på ett reellt behov från kommunen eller från medborgarna
(Helsingborgs stad 2018). Demokratiarbetet bör i första utövas av de folkvalda med stöd från
tjänstemannaorganisationen (Trollhättans stad 2018). Tre olika anledningar lyfts fram med att
utveckla e-demokratin:
”(...). Det ena är att öka kontaktytorna mellan medborgare/politiker/tjänstemän
(...). Den andra är att minska pappershanteringen genom att nyttja utvecklade
tjänster för e-underskrifter och liknande vilket bör leda till bättre service för
medborgarna. Samt ett ökat förtroende för organisationen genom en högre
servicenivå (...)” (Ovanåkers kommun 2018).
Detta är i sammanhanget av vikt att lyfta fram då införandet av e-demokrati ska leda till att
det ska bli enklare för fler att delta. Idag är det en ganska begränsad grupp som kommer på
möten (Vännäs kommun 2018). Dessutom ska det förbättra service och tillgänglighet för
kommunens tjänster (Burlövs kommun 2018). Ett alternativ till utveckling av e-demokrati är
att erbjuda ett komplement till traditionella påverkansmöjligheter (Falköpings kommun 2018),
och att sammatidigt effektivisera hanteringen av den politiska processen (Avesta kommun
2018).
Utvecklingen med e-demokrati har den främsta syftet varit att med hjälp av digitaliseringen
kunna nå ännu fler medborgare och att följa den samhällsutveckling som pågår (Sandvikens
kommun 2018)). Tillika handlar det om att det ska bli så enkelt som möjligt för medborgarna
i kontakten med kommunen (Mölndals kommun 2018). E-demokrati kan även leda till
effektivare administration, ökad delaktighet, bättre förankrade beslut och ökad jämlikhet
(Strömstad 2018). Ett exempel som lyfts fram är alternativ till medborgarförslag som införs,
där medborgare har möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige om deras förslag får stöd av
minst 30 personer. Ett annat aktuellt exempel är digitala översiktsplan som numera kommer
ställas ut för samråd i digital form (Svenjunga 2018).
Det är viktigt att medborgaren alltid står i fokus, därav utvecklas olika
kommunikationskanaler för att underlätta delaktigheten i olika beslut, exempelvis att kunna
ansöka om bygglov digitalt och sedan följa ärendet på ”mina sidor” eller motsvarande
(Vingåkers kommun 2018). I grund och botten handlar det om att ge en så bra service som

38

möjligt till kommunens medborgare men även att utveckla arbetssätten inom kommunen
(Arjeplogs kommun 2018). Olika former av påverkansmöjligheter för kommunens invånare
mellan valen kan vara ett sätt att utveckla dialogen med och mellan invånare i kommunen
(Järfälla kommun 2018). Det finns alltså en idé om att en rättssäker och lättillgänglig
kommunikation mellan kommun och medborgare ska förekomma (Nynäshamns kommun
2018). Detta exempel visar på varför kontroll över dagordningen torde ses som relevant och
särskilt viktigt med tanke på den utveckling som skett inom demokratin i samhället där allt
fler politiska frågor flyttas ut till nätet.
Detta är förvisso inget problem för den demokratiska processen så länge medborgarna har
möjlighet till inflytande även över beslutsfattande. Vid storskalig demokrati är dock dessa
kriterier svåra att uppnå och Dahl skriver vidare om stater vars utveckling gått mot ett mer
demokratiskt statsskick, denna utveckling har enligt Dahl lett till att det utvecklats en
uppsättning politiska institutioner, som tillsammans särskiljer den moderna, representativa
demokratin från alla andra politiska system (Dahl 2002: 340).

6.5 Inkluderandet av alla vuxna
I Robert Dahls fyra först demokratikriterier är en ständigt återkommande faktor att alla skall
inkluderas, vilket även är Dahls femte kriterium. Dahl menar att om allas intressen ska kunna
väga lika tungt och att varje vuxen individ själv kan bedöma vad som är bäst för honom eller
henne så bör man se alla vuxna medborgare som kvalificerade att vara med i den
demokratiska beslutsprocessen (Dahl, 2002: 164ff). För att varje vuxen individ skall kunna
ses som likvärdig och kunna bedöma vad som är bäst för honom eller henne så krävs det att
denne har rätt att effektivt kunna deltaga i beslutsprocessen, lika rösträtt måste existera.

6.5.1 När det gäller kontakten med medborgare: Räcker e- demokratin till, eller behöver de
kompletteras med annan typ av kommunikation?
Ett argument som lyfts fram om e-demokratin räcker till är:
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”E-demokratin är långt ifrån tillräcklig för att uppnå en godtagbar kontakt med
medborgarna”. Kravet att vi fortfarande bör träffas och kommunicera via
telefon är hög (Ovanåkers kommun 2008).
I led med detta framkommer det även att enbart e-demokrati skulle utesluta den grupp av
medborgare som inte använder eller sällan använder datorer. Fysiska möten mellan människor
anses vara väldigt viktiga (Ljungby kommun 2018).
Dessutom behövs det mer kommunikation än vad som täcks av e-demokrati och digitala
lösningar. E-demokratin är anses inte tillräckligt utvecklad för tillfället för att ensam täcka
behovet av kontakt med medborgare och dessutom finns det fortfarande ett betydande digitalt
utanförskap. Kommunikation med medborgarna behöver ske både i digital, tryckt och fysisk
form (Helsingborgs stad 2018, Kinda kommun 2018).
Det går således att utläsa en medvetenhet kring att det beror på vem du pratar med, då vissa
medborgare tycker att den digitala kommunikationen inte är tillräcklig utan vill även få
information via utskick, tidningsannonser eller andra anslag (Åstorps kommun 2018). Det
kommer alltid behövas en utveckling kring olika former för att hämta in synpunkter och få
medborgarnas vilja (Vännäs kommun 2018).
Viktigt att lyfta fram i sammanhanget är att nya e-tjänster utvecklas hela tiden för kunna
kommunicera med medborgarna. I dagsläget finns ingen form av folkstyrd e- demokrati
(Burlövs kommun 2018), för i så fall skulle det behövas en komplettering med andra kanaler
som exempelvis fysiska dialogmöten och kanske medborgarförslag (Falköpings kommun
2018, Avesta kommun 2018). E-demokratin anses inte räcka till som kommunikationsmedel i
dagsläget (Sandvikens kommun 2018).
I nuläget kompletteras kommunikationen med, t ex ett tryckt nyhetsbrev som går ut till alla
invånare och annat tryckt material (Mölndals kommun 2018). Där framförs att det finns ett
behov för t ex chat för politiker och medborgare (Region Gotland 2018). E-demokratin
kommer att under överskådlig tid behöva kompletteras med muntlig info och annan
kommunikation (Strömstad 2018). Då e-demokrati upplevs som mer direkt kan den
kompletteras genast och den bjuder in till dialog mellan medborgare exempel via kommunens
webbforum (Svenjunga 2018). Men för att den ska vara inkluderande behöver den fortfarande
kompletteras med annan kommunikation (Svenjunga 2018)
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E-demokratin räcker inte till för att den ska omfattas av den traditionella demokratin
(Forshaga kommun 2018, Arjeplogs kommun 2018) men kan endast användas som en
förlängning och ett hjälpmedel för att upprätthålla och tillämpa demokrati i ett modernt
samhälle. Det finns en stor digital segregation (ofta generationsförknippad) där inte alla har
möjlighet till digitala verktyg. Framförallt inte kunskapen att använda dem. Dessa människor
kan inte stängas ute (Vingåkers kommun 2018). Det går således att utläsa att vi behöver
ständigt komplement för de som inte är vana internetanvändare eller inte har kunskapen för att
påverka genom existerande kanaler (Järfälla kommun 2018; Nynäshamns kommun 2018).
Vid analysen blir det tydligt att det brister i inkluderandet av alla och med att de inte når ut till
alla. Detta kan i sin tur tyda på att de informationskällor som borde finnas där är otillräckliga.
Varje medborgare som berörs av ett beslut måste kunna bilda sig en egen uppfattning om
frågan vilket för diskussionen in på den upplysta förståelsen. Kontrollen över dagordningen
blir en förlängning av existensen av lika rösträtt där individen har rätt att besluta och påverka i
de beslut som berör henne.

6.6 Sammanfattning av analysen och resultatet
Avslutningsvis framkommer att det inte finns en tydlig definition som är accepterad av alla.
När ett begrepp är otydligt är det svårt att veta vad det innebär och hur och när det ska
tillämpas. Det räcker inte att använda sig av e-demokrati för att en process ska kunna
benämnas som demokratiskt, i vissa frågor kan e- demokrati vara ett komplement till den
traditionella demokratin, medan i andra frågor kan uppfattas som helt otillfredsställande. I sin
helhet handlar det om att använda modern teknik till att kunna förbättra kommunikationen
mellan medborgare och politiker. Dessutom når man inte ut till alla i samhället med endast edemokrati, alla har inte de IT kunskaper som krävs vid nyttjandet av e-tjänster, vilka riskerar
att exkluderas. E-demokrati är en debatt som måste hållas levande också i politikens vardag
och i synen på den enskildas rätt i samhälle och familj. Den enskilde medborgarens liv ska
inte vara en funktion av den politiska maktens värderingar utan av hennes egna inom ramen
för våra lagar och regler.
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7 Diskussion
För att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte presenteras i denna del förklaringar
och tolkningar av studiens analys och resultat.

Av den analyserade empirin som Robert Dahl beskriver är det i praktiken omöjligt att alla
kriterierna uppfylls, men det är något som demokratier ska försöka sträva efter (Dahl 2000:
38). Att begreppet e-demokrati strävar efter att uppnå de kriterierna är mycket uppenbart, alla
kriterier uppfylls till en viss grad.
Effektivt deltagande- att folket har rätt att uttrycka sina åsikter rörande det slutgiltiga
avgörandet tyder resultatet i analysen att e-demokrati kan rättfärdigas. Detta grundar sig i att
folket inte på något sätt har blivit förtryckta eller pressade till att inte uttrycka sina åsikter via
nätet.
Lika rösträtt - vid det slutliga avgörandet implicerar resultatet i analysen att e-demokrati kan
rättfärdigas. Detta eftersom det inte finns något som tyder på att e-demokrati utförs på
odemokratiska grunder. Det kan även här diskuteras huruvida informationen når ut till de
berörda medborgarna eller inte och att de som tagit del av fakta kunde lägga en röst som
grundar sig på tydligare upplysningar. Men som sagt uttyder jag från resultatet att e-demokrati
kan rättfärdigas eftersom det analyserade demokrativärdet baseras på just lika rösträtt.
Upplyst förståelse tolkar jag resultatet i analysen som att e-demokrati inte kan rättfärdigas.
Detta grundar sig i bevakningen av politiska debatter där medborgaren riskerar att missa
informatione som läggs upp på internet, vilket kan försvåra för medborgarens fattande av
upplyst beslut i politiska frågor. Detta kan även ses utifrån ett annat perspektiv och det kan
tyckas att folket har haft tillgång till information eftersom e-demokrati ses som en
självklarhet. Jag tolkar ändå resultatet i analysen så att värdet upplyst förståelse inte har
uppnåtts tillräcklig eftersom ett brett missnöje har uppdagats.
Kontroll över dagordningen- uttyder jag resultatet i analysen som att e-demokrati inte kan
rättfärdigas, då medborgarna inte får möjligheten att bestämma vilka frågor som skall
publiceras. Risken är att att det demokratiska systemet används till att besluta om färre och
mindre viktiga frågor som folket ej har någon kontroll över. En fördel är att medborgarna kan
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följa dagordningen, men inte kontrollera. Men det faktum att inte diskutera frågan öppet och
att ta beslut om olika frågor skall implementeras tyder på att politikerna inte tar folkets åsikter
tillräckligt i beaktande. Därför resultatet i analysen avläsas som att medborgarna inte har
tillräcklig med kontroll över att sätta agendan.
Allomfattande medborgarskap- uttyder jag att e- demokrati kan rättfärdigas trots den
bristfälliga kommunikationen ut till invånare. I materialet som analyserats kan det tolkas som
att flera inte tycker att de har varit tillräckligt öppna när det kommer till att svara på frågor om
e-demokrati. Trots detta kan jag inte påstå, med analysen som bakgrund, att e- demokrati inte
kan rättfärdigas givet allomfattande medborgarskap. Detta eftersom i grund innebär att alla
medborgare ska ha samma och lika möjligheter att delta i politiska frågor, likaså kan denna
premiss uppfattas som tvetydigt kring möjligheterna till att inkludera samtliga medborgare.
Att inkludera alla medborgare är ett problem som inte är helt enkelt att lösa, då allt tyder på
att demokratin alltmer flyttas ut till den digitala fronten är det troligt att detta problem
kommer vara avklingande med tiden.
Kopplingen mellan demokrati och internet blir allt viktigare. Riskerna i detta kan dock vara
att representativa regimer utnyttjar nätet för övervakning istället för ett verktyg för ökad
yttrandefrihet. För att kunna bedöma sanningshalten är det viktigt att känna till källan, vilket
kan försvåras för olika beslut då avsändaren ofta är ett problem.
Det konstaterades i diskussionen om den tidigare forskningen att e-demokrati ska kunna leda
till ökat förtroende för beslutsfattarna, ökat deltagande, ökat socialt inkluderande och
främjande av en vidgad demokrati samt skapa mer effektiva beslut (Hansen och Prosperi
2005). Att e-demokrati skulle uppfylla alla dessa kriterier går utifrån den valda analysenheten
inte att bekräfta. Men det går heller inte att helt förkasta. Detta då det går att utläsa att edemokrati kan skapa mer effektiva beslut. Tidigare forskning har visat att ett demokratiskt
samhälle handlar om att nå ut till alla. En ojämn fördelning skulle leda till ökad demokrati för
endast vissa grupper och en minskad demokrati för andra grupper (Andesrsson 2003), vilket
även denna studie visat på.
Forskning som mer specifikt sett redogör för problemen i samband med e-demokrati berör
frågan om mervärde i ekonomiska termer (Grönlund et al 2007). Då det inte finns en tydlig
modell till engagemanget att aktivt delta kan det tyckas att de med starkaste krafterna har
mest möjlighet att påverka en demokratisk process (Stahl 2005). Samtidigt som det finns
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forskare som menar att e-demokrati kan ge upphov till att medborgare får för stor makt vid
debatter. Vilket kan leda till att majoriteten inte möts av allas intressen, utan endast av
särskilda intressegrupper (Coleman och Norris 2005). Denna teori skulle kunna kopplas till
tre av Dahls fyra punkter kring önskvärda konsekvenser av demokratin att: moderna
demokratier krigar inte mot varandra, bara en demokrati kan ge en hög nivå på politisk
jämlikhet och att genom demokrati undviker man tyranni. Det blir tydligt i analysen att med
e-demokratin kommer nya möjligheter men också skyldigheter. Därav blir Barbers (1999) och
Zimmerman och Rolandssons (2008) studie om gällande graden av tillgänglighet intressanta
att beakta. De lyfter fram att samhället kan bli lidande om de e-demokratiska redskapen tar
över demokratin istället för än komplement och brister i graden av tillgänglighet.

För att väcka intresse för politik anses vara viktigt att kommunen strävar efter en stark
demokrati. Det finns samtidigt en fördel för kommuner att veta om e-demokrati strävar efter
att etablera en stark demokrati för att öka delaktigheten i den demokratiska dialogen som sker
på internet, särskilt i koppling till det demokratiska kriteriet för kontroll över dagordningen
(Barber 1984; Premfors 2000). Samtidigt så kräver samhället idag att snabbare beslut fattas
vilket medför färre inblandade i beslutsfattandet. Konsekvenserna med färre inblandade blir
således att beslutsfattandet inte blir lika förankrad i samhället, kan upplevas som en kamp
mellan eliten och resten av folket, allomfattande medborgarskap blir här uteslutande. Den
tunna demokratisynen bör i detta fallet härleda till nytta, alltså mer öppenhet, där olika
grupper kan påverka eller skapa debatt, men källan till informationen går inte att säkerställa
(Åström 2004). Dock går det inte att påstå att detta demokratiideal har ett samband med edemokratin, endast ett resonemang förs här.
Bland den empiri som har analyserats har det i flera avseenden speglat begreppen eförvaltning och e- demokrati. Fördelen med e-förvaltning är att den ger medborgarna vana att
kommunicera med det offentliga via nätet. Denna vana kan skynda på viljan att använda edemokratin och därmed även skynda på utveckling av funktioner för e-demokrati. Enligt
forskarna Collins och Butler (2003) är det viktigt att skilja på politik och administration. Men
e- demokrati kan inte hållas isär från e-förvaltning då myndigheterna gör politiken (Coleman
och Norris (2005). Något som också är värt att reflektera över är problematiken kring att
begreppet e-demokrati just kommer som ett paket och inte har en tydlig definition. Detta
bidrar till att det kan bli svårt för medborgarna att vara delaktiga till hundra procent eftersom
det kan leda till ett val eller beslut som grundar sig i allt eller inget. En skulle till viss del
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kunna bekräfta detta, likt Lidén (2011) som finner att alltför stort informationsbud istället
riskerar att skada politiska frågor. För mycket information kan leda till sämre kvalitet, vilket
även författarna Kampen och Snijkers (2003) hävdar. För att kunna vända sig till rätt aktör
måste medborgare och företag känna till hur ansvarsfördelningen ser ut inom offentlig sektor,
vem som gör vad. Information inom förvaltningen måste vara lätt att hitta. Dels genom t.ex.
sökmotorer, portaler och tips men även i hur informationen struktureras och utformas.
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8 Slutsats
I detta avsnitt redovisas en slutsats gällande resultatet, i relation till uppsatsens
forskningsfråga och syfte: Hur förstås begreppet e-demokrati i relation till den traditionella
demokratin?
Studien visar på att e- demokrati uppfyller vissa likheter med Robert Dahls definition av ideal
demokrati, främst då båda eftersträvar demokrati. Dahl fokuserar på demokrati som ett
verktyg att nå politisk jämlikhet och således koncentrerar sin teori på de politiska och
styrande sidorna av demokrati. Resultatet visar i sin tur att e- demokrati är mer än bara politik,
kopplingen mellan demokrati och internet blir allt viktigare. För att uppnå en demokratisk
process via internet krävs ett konstant utbyte av kommunikation i olika former mellan dess
medborgare.
Resultatet visar också på vilket sätt e-demokrati och demokrati skiljer sig från varandra. Edemokrati har olika starka och svaga sidor som framhävs just när det jämförs med idealtypen,
inte minst när det gäller tillgängligheten. E-demokrati fördjupar demokratin genom att öka
medborgarnas möjligheter till inflytande men samtidigt minskar förtroendet för politiken då
källan kan bli fel. Samtidigt stärker e- demokrati det demokratiska systemet och skapar bättre
beslutsunderlag, ökad effektivitet, alltså en effektivare organisation. De framkommer ur
analysen att utmaningen är att kunna öka medborgarnas möjligheter till delaktighet och
inflytande i den demokratiska processen via e- demokrati, särskilt de mindre resursstarka.
Detta är något som är väldigt svårt att undvika då vissa medborgare får en större framträdande
roll.
Studien visar på att e- demokrati är olika kommunikationskanaler som används för att sprida
politisk innehåll på ett nytt sätt, alltså ett komplement till den traditionella demokratin.
Samtidigt är det viktigt att kommunerna reflekterar över vilka e-demokratiska verktyg de vill
använda sig av och hur dessa skulle påverkar den demokratiska processen samt den egna
verksamheten.
Avslutningsvis kan detta sammanfattas på följande sätt, för att e- demokrati ska uppfattas som
helt demokratisk är delvis problematiskt då bristen på samtal gör att medborgarna inte kan
påverka det slutgiltiga avgörandet eller vad som tas upp på dagordningen. Den egentliga
styrkan hos e- demokrati ligger vid dess inklusion då de besitter en kapacitet som gör att i
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stort sätt alla medborgare kan ta del av sammanträden, exempelvis
kommunalfullmäktigemötena.
Enligt undertecknad görs följande slutsats, att e-demokrati nyttjas i offentlig sektor i förmån
inför olika besparingar men samtidigt för att skapa ökad effektivitet. Själva begreppet e demokrati upplevs som en förstärkning till demokratin, samtidigt som det går att tyda nya
lösningar på nyttobetonade demokrati. Med detta anses en möjlighet att snabbt kunna nå ut till
medborgarna och samtidigt vara lojal mot förvaltningslagen, alltså att alla ska behandlas
rättvist och demokratiskt. Studien har bidragit med ytterligare perspektiv till den befintliga
forskningen och i viss mån även stärkt det som tidigare konstaterats av annan forskning.
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Gustafsson, Nils (2013). Leetocracy. Political participation, social network sites and
inequality. Doktorsavhandling. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
Grundlach, Erich och Martin Paldam (2009), ”A farewell to critical junctures, Sorting out
long-run causality of income and democracy”, European Journal of Political Economy, Vol.
25, No. 3, s. 340-354.
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Lundquist, L. (2001). Medborgardemokratin och eliterna. Lund: Studentlitteratur.
Machintosh, Ann. 2004. “Characterizing E-Participation in Policy-Making”. Proceedings Of
The Of The 37Th Annual Hawaii International Conference On System Sciences, p. 1-10.

52

Macintosh, Ann m.fl. 2002. “Digital Democracy through Electronic Petitioning” i McIver, W.
- Elmagarmid, A.K (red) Advances in Digital Government: Technology, Human Factors, and
Policy; Kluwer Academic Publishers: London. s.137-148.
Machintosh, Ann. 2004. “Characterizing E-Participation in Policy-Making”. Proceedings Of
The Of The 37Th Annual Hawaii International Conference On System Sciences, p. 1-10.

McIver, W. - Elmagarmid, A.K (red) Advances in Digital Government: Technology, Human
Factors, and Policy; Kluwer Academic Publishers: London. s.137-148.

Metzler, M.E., Lund, J.L & Gurvitch, R. (2008). Chapter 8: The diffusion of model- based
instruction by establishing communities of practice. Journal of Teaching in Physical
Education 27(4), 571 – 579.

Nationalencyklopedin (2014e). Innovation. [2018-03-08] Tillgänglig:

http://www.ne.se/lang/innovation

Norris, Pippa. (2004): Deepening Democracy via E-Governance. Inledning till UN World
Public Sector report. http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/World%20Public
%20Sector%20Report.pdf (2018-03-20)
Ohlin, Tomas. 2005. Var är e-demokratin?. Insändare på Computer Sweden.
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10 Bilaga
Här nedan följer de frågor som ställts till 290 kommuner i Sverige i syfte att kunna få en
bredare definition av begreppet e-demokrati.

1. När det gäller kontakten med medborgare: Räcker e-demokratin till, eller behöver de
kompletteras med annan typ av kommunikation.
2.Vilken är grundtanken med kommunens utveckling av e- demokrati? 3.Vilka möjligheter
och risker finns med e-demokrati?
4. Har ni jobbat aktivt (lokalt) med att skapa ett ökat värde och förståelse kring användandet
med e-demokrati i er kommun och i så fall hur?
5.Hur ser du på den fortsatta utvecklingen av e-demokrati – generellt och inom kommunen?
6. Kan e-demokrati på sikt ersätta den traditionella demokratin?

7.Under vilka sammanhang används begreppet e-demokrati i er kommun?

8. Hur definierar du begreppet e-demokrati?
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