
 

 

Lunds Universitet            STV 102 

Statsvetenskapliga institutionen        VT 2006 

                  Handledare: Mikael Sundström 

 
 
 
 
 
 
 
 

Virtuella gemenskaper 
som demokratisk kanal 

 
En studie av informationsteknologi som stöd till det demokratiska 

samtalet med avseende på dess roll inom utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ols Jonas Petter Olsson 

 



 2

Sammanfattning 
 

 

 

 

 

Syftet med arbetet är förslaget om virtuella gemenskaper som ett komplement till de 

kanaler som politiker använder idag för att nå ut till medborgarna. Genom en 

kvalitativ litteraturstudie tas tolv faktorer fram som anses vara nödvändiga för att 

dessa gemenskaper ska stödja den demokratiska diskussionen. Dessa faktorer 

operationaliseras för att kunna användas som analysverktyg för att undersöka redan 

existerande gemenskaper, vilka valts utifrån deras koppling till riksdagen eller 

kommunala utskott, vars inriktning är utbildning, då sådan anses vara grundläggande 

för att ge medborgare i en deltagardemokrati möjlighet att kunna bidra till den 

politiska agendan.  

Anledningen till förslaget är att utvecklingen av elektronisk kommunikation har 

tillfört ett ökat utbud kanaler som gör det möjligt för användare av datorer att snabbt 

hämta information, eller göra inlägg i debatter bortom det fysiska rummet. Efter 

analysen går det emellertid att konstatera att någon resurs liknande den som 

föreslagits i dem tolv faktorerna ännu inte finns, så istället avslutas arbetet med en 

reflektion över vad det innebär. Det utesluts däremot inte att liknande gemenskaper 

finns på förslag eller skulle kunna få betydelse framöver. 

 

Nyckelord: Virtuella gemenskaper, medborgardeltagande, demokratiskt samtal, 

kommunikativ rationalitet 

Antal tecken: 64178 
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Linjär disposition 
 

 

 

 

 

Med avsikt att ge en bättre överblick av arbetet inleds det med en kort beskrivning av 

varje kapitel, så läsare lättare får en förståelse för vad dessa kommer att behandla. 

Denna linjära disposition1 är ingen sammanfattning, utan snarare ett stöd för att hitta 

särskilda passager, och beskrivningarna avser att ge en uppfattning om vad dessa 

kapitel har för del sett till helheten av arbetet. Sammanlagt har arbetet tre delar, där 

den första tar upp syftet och metoden för att uppfylla detta, andra delen bygger upp ett 

analysverktyg med kvalitativ ansats och den sista delen tillämpar detta verktyg. 

 

Första delen Värdet av virtuella gemenskaper inleder arbetet med en kort översikt om 

vad det kommer att handla om, där utgångspunkten är att informationsteknologi i 

form av persondatorer med tillgång till världsomspännande nätverk under de senaste 

åren fått en allt större betydelse för medborgarnas vardag. Denna inledning tar upp 

behovet av utbildning för att verkligen få ut mesta möjliga av den nya teknologin, 

men ställer även frågan huruvida virtuella gemenskaper som för tillfället mest brukas 

i egenskap av socialt utbyte med liktänkande skulle kunna kompletteras till en 

demokratisk kanal.   

I kapitlet Ramverk för inriktning av arbetet beskrivs vad som kommer att rymmas 

inom arbetets ramar, genom att ta upp de sociala och tekniska aspekterna, där 

relationen mellan dessa är avgörande för huruvida virtuella gemenskaper kan 

användas som en demokratisk kanal. 

Efter att ha sett ramverket för arbetet tar kapitlet Urval inom det demokratiska 

begreppet upp vad som kommer att avses med demokrati, då det är viktigt att läsaren 

under arbetets gång kan relatera tillbaka till detta begrepp. 

Insamling av material är viktigt för arbetet, men Användandet av materialet är 

också av stor vikt, så därför ägnas detta kapitel åt att förklara hur. 
                                                            
1  Backman, Jarl (1998), sid. 61 
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För att uppnå syftet med arbetet är det likaså viktigt att Metoden för analysen är den 

rätta, eftersom den avser att ta fram de relevanta delarna av materialet. Detta kapitel 

förklarar dessutom hur arbetet lades upp, så att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om hur slutsatserna har dragits. 

Omfattningen av arbetet har stor betydelse, så för att det inte ska dra iväg i alltför 

många riktningar görs i detta kapitel Avgränsningar i undersökningsmaterialet, som 

avser att hålla samman ramverket, samtidigt som tyngdpunkten av analysen görs 

inom ett begränsat antal områden. 

Valet av demokratisk modell tillsammans med omständigheterna kring egenskaper 

hos virtuella gemenskaper gör det viktigt att beakta vissa Komplikationer med 

medborgares inflytande, så att dessa tas med i bedömningen av lämplighet som 

demokratisk kanal. 

Sista kapitlet i första delen ges läsaren Reflektioner över den kvalitativa ansatsen, 

så att denne görs uppmärksam på vilka problem som kan uppstå när inblandade 

faktorer inte är mätbara, utan enbart kan visa på olika tydliga tendenser i någon 

riktning. 

 

Andra delen av arbetet avser Uppbyggnad av analysverktyg, där metoderna beskrivna 

i första delen tas till användning för att finna viktiga faktorer som ska användas vid 

den kvalitativa analysen av virtuella gemenskaper som redan finns i bruk. Denna del 

av arbetet försöker beskriva hur en ideal gemenskap skulle se ut för att vara påtänkt 

som demokratisk kanal. Som inledning tas upp vilka urvalskriterier2 som gäller för 

faktorer, men även hur detaljerade dessa bör vara för att passa analysen. 

Det område som först behandlas är medborgares möjlighet att komma till tals, där 

kapitlet Medverkan i det demokratiska samtalet belyser faktorer som hur medborgare 

ska få insyn i politiska frågor, för att utifrån denna förståelse kunna föreslå egna 

frågor till den politiska agendan. 

Ett komplement till deltagande rör en kritisk reflektion av andras framförda åsikter 

och värderingar, så kapitlet Validering av politiska åsikter förtydligar det politiska 

deltagandet genom att beskriva hur det ideala samtalet går till. 

Rumsliga aspekter som krav på en demokratisk kanal framträder också, för även 

om det demokratiska samtalet sker på nätet tar kapitlet om Utformning för virtuellt 

                                                            
2  Backman, Jarl (1998), sid. 79 
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deltagande upp vilka faktorer som kan vara viktiga för att användare ska kunna 

tillgodogöra sig informationen på ett sätt som de förstår. 

Faktorerna som tagits upp såhär långt kan emellertid inte komma till praktisk 

användning i en analys, utan att identifiera vad som ska uppfattas som indikationer på 

att det finns tendenser i någon riktning, så i kapitlet Operationalisering av viktiga 

faktorer görs en mer noggrann beskrivning av vad som söks inom de virtuella 

gemenskaper som ska undersökas. 

Viktiga faktorer avseende exempelvis krav på utbildning berör inte de virtuella 

gemenskaperna som sådana, fast berörs ändå i kapitlet Betydelsen av tidigare 

erfarenheter för att visa deras innebörd, men också förklara varför de utelämnas ur 

analysverktyget. 

 

Tredje delen är analysen som syftar till Faktorernas praktiska tillämpning, där 

virtuella gemenskaper som redan finns undersöks utifrån de faktorer som ansågs 

viktiga i analysverktyget. Först görs här en kort tillbakablick på hur gemenskaper 

valdes ut, för att knyta samman de tidigare delarna med denna 

Innan analysverktyget kan komma till användning måste det konstateras vilka 

Befintliga resurser för demokratiskt deltagande som kan vara aktuella att undersöka, 

utifrån de avgränsningar som tidigare har gjorts i metoden.  

Kapitlet om Användningen av elektroniska informationsflöden tar upp de 

befintliga resurser som finns på nätet, varefter analysverktyget från arbetets andra del 

tillämpas för att se ifall någon av dem når upp till idealet. 

Oberoende av befintliga gemenskaper att analysera förs i detta kapitel en 

Diskussion av uppkomna resultat avsedd att binda ihop arbetet, genom att besvara 

huruvida de frågeställningar som gjordes i syftet har fått några svar.  

Sista kapitlet behandlar Vidare tankar om virtuella gemenskaper, där det tas upp 

vad det kan ha för innebörd att allt fler blir medlemmar i sådana nätbaserade resurser. 

Kanske finns det anledning att se över dessa möjligheter. 

 

Efter den tredje delen följer Referenser, vilket är en förteckning över alla de källor 

som citeras eller åberopas i arbetet3. Inga källor utöver dem som nämns i fotnoter får 

tas upp, men inte heller får någon utelämnas. 

                                                            
3  Backman, Jarl (1998), sid. 108 
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Del 1. Värdet av virtuella gemenskaper 
 

 

 

 

 

Grunden för demokratin vilar på folkets möjlighet att påverka de beslut som tas, men 

för att det rimligen ska fungera måste de få tillgång till information som gör det 

möjligt för dem att göra val som överensstämmer med deras egen inställning i olika 

frågor. Utvecklingen inom framförallt elektronisk kommunikation har tillfört ett ökat 

utbud av kanaler för dylik information4, vilket vid första anblicken tycks stärka 

demokratin, men om det ställer orimliga krav på dem som har för avsikt att utnyttja 

dylika kanaler finns det plötsligt fler faktorer som måste vägas in. Utbildning är 

naturligtvis ett av kraven, för utan kunskap om hur informationskanalerna fungerar 

kan det inte anses vara rimligt att förutsätta att någon använder dem. Arbetsmiljö och 

hälsa är två andra viktiga förutsättningar i detta sammanhang, för dessa kan på olika 

sätt medföra ytterligare begränsningar på möjligheterna att delta i det demokratiska 

samtalet. 

Värdet av en undersökning om virtuella gemenskaper ligger i att bedöma huruvida 

dessa kan agera som en demokratisk kanal, och vad som i så fall krävs av denna kanal 

för att den verkligen ska vara medborgarna till gagn. Två syner på modern 

informationsteknologi har fått stort utrymme i litteraturen, där den å ena sidan anses 

ha lösningarna på alla problem, medan andra menar att den istället ökar klyftorna 

mellan de politiskt medvetna och de som lämnas utanför5. Avsikten med arbetet är 

emellertid att se möjligheterna med informationsteknologi som komplement till redan 

befintliga kanaler, snarare än att ersätta dessa. 

 

 

                                                            
4  Castells, Manuel (2001), sid. 162 
5  Wilhelm, Anthony G. (2000), sid. 15-22 
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1.1 Ramverk för inriktning av arbetet 
 

Den grundläggande sociala aspekten i arbetet rör skillnaden mellan de med utbildning 

och de som saknar en sådan, där det är avgörande för demokratin att alla medborgare 

kan förstå valen de står inför. Skillnaden ska alltså inte ses mellan individer utan 

mellan dessa båda grupper på ett övergripande plan, vilket i sin tur innebär att arbetet 

bara kan förväntas finna tendenser i någondera riktningen. Grupperna lever 

tillsammans i samhället, och bör ha samma möjlighet att skaffa sig utbildning, men 

trots det märks det skillnader beroende på deras respektive bakgrund. Oberoende av 

denna bakgrund förutsätts alla medborgare ha en möjlighet att göra sin röst hörd i det 

demokratiska samtalet, vilket därmed också ryms inom vårt konceptuella ramverk6. 

Informationsteknologin är den tekniska aspekten i detta arbete, då den fått allt 

större betydelse för kommunikationen människor emellan, och dessutom ersätter 

vissa av de gemenskaper som tidigare förekom i samhället. Liksom annan teknologi 

kräver den tillgång till grundläggande verktyg, vilka i det här sammanhanget är en 

dator uppkopplad mot Internet, samt program som gör det möjligt att söka upp sidor 

och ladda ner dokument från databaser. När det gäller den demokratiska processen 

kan virtuella gemenskaper erbjuda en ny kanal för det demokratiska samtalet, fast då 

den inte avser att ersätta andra kanaler är det viktiga i sammanhanget att bedöma 

huruvida de kan främja det politiska samtalet, snarare än om sådana gemenskaper är 

att föredra framför andra liknande kanaler. 

Relationen mellan utbildningsnivån och teknologierna är lite mer komplicerad, då 

det inte finns något självklart sätt att förhålla sig beroende på svårigheten att bedöma 

vilka konsekvenser det kan få för medborgare att använda virtuella gemenskaper som 

en demokratisk kanal. För dem som redan har tillgång till informationsteknologier 

och ett intresse för politiska frågor kan det förefalla naturligt att skaffa den 

nödvändiga kompetensen för att ta del av det demokratiska samtalet, medan andra 

kanske utbildning till trots saknar endera möjligheten eller intresset att använda de 

informationsflöden som arbetet ämnar undersöka.  

                                                            
6  Miles, Matthew B. & Huberman, Michael A. (1994), sid. 18-22 
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1.2 Urval inom det demokratiska begreppet 
 

Syftet med arbetet är att föreslå ett komplement till de kanaler som politiker använder 

idag för att nå ut till medborgarna, främst vad gäller användningen av elektroniska 

informationsflöden, och de möjligheter dessa bjuder. För att kunna göra en sådan 

undersökning krävs det emellertid att sätta fingret på de faktorer som påverkar 

förhållandet till informationsteknologierna, då resultatet annars kan bli otydligt eller 

rentav omöjligt att tolka. 

En viktig faktor att ta hänsyn till är vad som menas med begreppet demokrati, för 

om arbetet ska kunna ge några användbara resultat måste läsaren förstå de 

sammanhang som ligger till grund för olika påståenden7. I den här rapporten åsyftas 

en deltagardemokrati, då denna form förespråkar att de senaste årens utveckling inom 

informationsteknologin borde vara medborgare till gagn genom tillämpningar med 

avseende på demokrati, det civila samhällets engagemang och utbildning8. Om det 

ska finnas utrymme för virtuella gemenskaper som demokratisk kanal tycks det alltså 

förutsätta en ökad medverkan från medborgare, vilket grundar sig i utbildning, något 

deltagardemokratin tydligt förespråkar. 

Att ge en fullständig förklaring av vad som avses med deltagardemokrati skulle bli 

väldigt omfattande, men vissa delar är av avgörande betydelse för rapporten och 

kommer därför att presenteras närmare. Viktigt är emellertid att andra författare 

använt begreppet tidigare, men att dessa givit olika förklaringar på dess innebörd. 

Andra namn på liknande demokratisyner är deliberal demokrati eller 

samtalsdemokrati, men skillnaderna mellan dessa yttringar beror också på vem som 

definierar de båda begreppen. 

Grunden för deltagardemokrati i denna tappning är att medborgarna tar del av det 

politiska samtalet, där medverkan ger dem en större förståelse för processerna som 

ligger till grund för beslutsfattande, snarare än att de efteråt ska ställa makthavare till 

svars för besluten9. Genom att olika frågor tas upp till allmän diskussion går det inte 

bara att hävda egna rättigheter, utan medborgarna kommer till insikt om vilka andra 

aspekter som politikerna måste ta hänsyn till. I den politiska diskussionen får å andra 

                                                            
7  Backman, Jarl (1998), sid. 78 
8  Barber, Benjamin R. (1998), sid. 79-81 
9  Strömbäck, Jesper (2000), sid. 23-25 
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sidan medborgarna möjlighet att ta upp frågor som kanske annars förbises, eller helt 

enkelt inte tidigare har varit ämne för diskussion.  

Inom andra demokratiska riktningar får medborgarna sina demokratiska rättigheter 

tillgodosedda genom val mellan olika politiska partier, medan de sedan ses som 

politiskt overksamma under mandatperioden. Deltagardemokratin som här 

förespråkas tar fasta på intresset hos medborgarna att vilja påverka sin situation även 

mellan valen, vilket kan ta sig uttryck i frivilligt engagemang i olika föreningar. 

Sådana gemenskaper finns numera även på nätet, och genom deltagandet från 

medborgare kan politiker få bättre underlag för de beslut som tas, vilket därmed 

stärker demokratin med avseende på utgångspunkten från folkets vilja. 

För att deltagardemokrati ska fungera krävs det att medborgarna kan utnyttja 

valmöjligheter av olika slag, vilket möjliggörs genom närvaron av positiv frihet. Till 

skillnad från negativ frihet som innebär att individers hinder avskaffas, kan positiv 

frihet beskrivas som förmågan att ta sig fram10. I en väl fungerande demokrati bör det 

finnas inslag av båda dessa sorters frihet, där medborgarnas intressen tas tillvara utan 

att innebära alltför stora yttre hinder. Strävan efter att uppnå ett allmänintresse leder 

också till en strävan efter konsensus, även om demokratin som sådan inte utgår ifrån 

att en sådan till fullo går att uppnå. Genom frivilligt deltagande medborgare kan 

problem lösas, samtidigt som det ger möjlighet till bildandet av politiska nätverk11. 

Relaterat till det demokratiska deltagandet är de positiva effekter detta 

engagemang kan få för socialt kapital. Ett samhälle som karakteriseras av ömsesidigt 

utbyte av tankar och värderingar, ökar folkets vilja och förmåga att relatera till 

varandra. Sociala kontakter som ges utrymme att växa fram, främjar de inblandade att 

agera till förmån för andra, för även om dessa inte själva besvarar välviljan, finns 

hoppet om att andra ska ställa upp när en liknande situation uppstår12.  

 

 

                                                            
10  Premfors, Rune (2000), sid. 31 
11  Barber, Benjamin R. (1998), sid. 62 
12  Putnam, Robert A (2000), sid. 19-21 



 11

1.3 Användandet av materialet 
 

Hittills har det fastslagits att utvecklingen inom informationsteknologin kan medföra 

nya möjligheter för det demokratiska samtalet, som ju traditionellt enbart kunde ske 

ansikte mot ansikte med andra medborgare13, samtidigt som det vore intressant att 

undersöka de faktorer som kan anses avgöra lämpligheten för virtuella gemenskaper 

som kanal mellan medborgare och folkvalda politiker ur demokratiskt hänseende. 

Vilka metoder som ska användas för att få fram dessa faktorer kommer att tas upp 

senare, då detta resonemang enbart avser hur data ska hanteras för att passa in på 

bästa sätt. 

Insamling av material kommer att följas med ständig dokumentation i form av 

anteckningar, men skrivandet av arbetet sker också parallellt för att följa 

undersökningen på ett naturligt sätt. Det huvudsakliga materialet ska användas för att 

finna lämpliga faktorer som skulle kunna främja det demokratiska samtalet, och bör 

för överskådlighetens skull indelas i kategorier, som i sin tur beskrivs utifrån sin 

inverkan. Vad gäller det insamlade materialet kommer det att granskas kvalitativt för 

att avgöra huruvida någonting kraftigt avviker, vilket i så fall kommer att lämnas 

utanför arbetet, även om det kan nämnas i avslutningen som möjliga frågeställningar 

för andra arbeten.  

Språkbruket kommer att tas under överseende i arbetet, då valet av uttryck kan få 

stor innebörd för läsarens tolkning14, så även om akademiska termer används, görs 

ändå ett försök att så långt som anses möjligt förklara vad som menas eller ange klara 

källor. Det rör sig sällan om exakta definitioner, och uttryck kommer därför att 

placeras i lämplig kontext, för att lyfta fram innebörden15. Genom att ange 

kringinformation och se till att texten inte kan förefalla tvetydig, ges läsaren större 

möjlighet att förstå vad som avses, även om det innebär en tolkning. 

 

 

                                                            
13  Thompson, John B. (1999), sid. 243-245 
14  Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000), sid. 130-138 
15  Wallén, Göran (2000), sid. 84-86 
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1.4 Metoder för analysen 
 

Analysen kommer att utgå från de faktorer som tagits upp som viktiga för virtuella 

gemenskaper, och det är därför viktigt att de metoder som används är relevanta i detta 

avseende. Avsikten är alltså att finna metoder som på ett enkelt sätt ger faktorer som 

hamnar inom ramverket, samtidigt som de är så tydligt konceptualiserade16 att de inte 

lämnar utrymme åt alternativa tolkningar. Metoderna får inte heller vara för breda, då 

det skulle kunna ge upphov till alltför många faktorer, men inte heller får de vara så 

avgränsade att de missar viktiga aspekter av de virtuella gemenskaperna. Kopplingen 

till informationsteknologin får inte heller utelämnas, fastän en stor del av 

ansträngningen snarare kommer att ägnas åt dess användning i det demokratiska 

samtalet. 

En ostrukturerad litteraturstudie kommer att användas som grund för att finna vilka 

faktorer som vore nödvändiga för att virtuella gemenskaper skulle kunna fungera som 

demokratisk kanal. Litteratur inom området kommer att sökas upp med de stödord 

som sedan också används för detta arbete, varefter det sker en kvalitativ 

kategorisering17 ämnad åt att identifiera och karakterisera de faktorer som kan främja 

det demokratiska samtalet. Alltför många faktorer skulle kunna medföra ett för 

omfattande arbete, men å andra sidan kan inte nödvändiga faktorer sorteras bort utan 

bra argument.  

Som utgångspunkt för analysen kommer en undersökning av information på nätet 

att göras, där de faktorer som tidigare uppgivits som viktiga för virtuella gemenskaper 

ska tillämpas för att avgöra huruvida de följs i dagsläget. Metoden för analysen är 

alltså en komparation18, som avser undersöka variationen mellan virtuella 

gemenskaper, för att på detta sätt kunna karakterisera dessa och se vilka möjligheter 

de har att användas som demokratisk kanal. Vilka virtuella gemenskaper som 

kommer i fråga för denna komparation avgörs genom sökande på demokratiska 

partier, främst med avseende på diskussionsforum om utbildning, arbetsmiljö och 

hälsa.  

 

 
                                                            
16  Andersson, Bengt-Erik (2001), sid. 52-54 
17  Wallén, Göran (2000), sid. 74-75 
18  Lundquist, Lennart (1993), sid. 101-102 



 13

1.5 Avgränsningar av undersökningsmaterialet 
 

Mycket talar för att virtuella gemenskaper kan användas för kommunikation inom 

politiska grupper vars medlemmar befinner sig på geografiskt skilda platser, men 

även för att faktiskt bilda sådana politiska grupper eller rörelser. Avsikten med detta 

arbete är emellertid att beskriva möjligheterna för de virtuella gemenskaperna att 

fungera som en kanal för det politiska samtalet, så andra möjliga användningar 

kommer på sin höjd att nämnas i den mån de berör huvudområdet. Det politiska 

samtalet i detta sammanhang utgår från en lokal möjlighet för medborgare att få 

tillgång till sådan information som kan ge dem en politisk medvetenhet, och inte då 

bara information från dokument lagrade i databaser, utan även i diskussion med 

inblandade politiker19. 

Det politiska samtalet berör alla politiska beslut, och det vore därmed alltför 

omfattande att under genomförande av denna rapport hinna granska alla frågor som 

tas upp i virtuella gemenskaper, utan istället kommer sökandet att inriktas på särskilt 

utvalda områden. Utbildningen är den huvudsakliga av dessa, då 

deltagandedemokratin som tidigare beskrivits innebär att medborgarna ska vara 

medvetna om sina valmöjligheter, samtidigt som de medverkar i det politiska samtalet 

för att finna viktiga frågor. Informationsteknologi kräver en grundläggande förmåga 

att läsa, men i forum bör användare även kunna uttrycka sig på ett sätt som andra kan 

förstå. Anledningen att också titta på arbetsmiljö och hälsa grundar sig i att människor 

som mår bra lättare kan ta till sig information. Utifrån detta resonemang kan läsaren 

skönja syftet med arbetet, vilket kan sammanfattas i två frågeställningar, vars 

besvarande blir grunden för de följande två delarna. 

 

1. Vilka faktorer borde uppfyllas hos virtuella gemenskaper för att dessa skulle kunna 

anses vara ett bra komplement som demokratisk kanal? 

2. Bland de nätbaserade resurser som riksdagen och kommuner redan erbjuder, finns 

det där någon som i nuläget kan nå de upp till det ideal som arbetet åskådligt söker 

beskriva, främst med avseende på diskussioner om utbildning? 

 

 

                                                            
19  Premfors, Rune (2000), sid. 205-210 
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1.6 Komplikationer med medborgares inflytande 
 

Problemen med brukarinflytande ligger i att sådant gynnar individer med överlägsna 

tidsresurser, vars intresse av att påverka verksamheten är påfallande stort och har 

tillgång till betydligt mer information och utbildning än andra20. Intressen med större 

ekonomiska resurser skulle dessutom kunna betala andra för att uttrycka deras åsikter 

särskilt övertygande, vilket uppenbart skulle gynna de starkare grupperna i samhället. 

Risken för marginalisering av de grupper av användare som inte har effektiv tillgång 

till de elektroniska resurserna ska inte underskattas, men den digitala klyftan21 

grundas inte enbart på tillgången till en uppkopplad persondator, utan även på 

färdigheten att använda den. 

Ett annat närbesläktat problem som skulle kunna få stort inflytande rör 

omfattningen av de virtuella gemenskaper där det demokratiska samtalet sker. 

Liksom det är svårt att samla ett helt lands samtliga medborgare på ett ställe med 

avsikten att alla ska kunna låta sin röst göra sig hörd, kan även ett liknande möte på 

nätet bli väldigt svårt att överskåda. En möjlig lösning skulle kunna vara att varje 

kommun har sina egna gemenskaper för lokala frågeställningar, medan enbart de 

rikstäckande tas upp på nationell nivå. Risken med ett sådant förfarande skulle 

förvisso kunna vara att frågor som gäller en region hamnar emellan, liksom att bra 

lösningar i en kommun inte förs vidare naturligt till andra kommuner med liknande 

problem. 

 

 

1.7 Reflektioner över den kvalitativa ansatsen 
 

Undersökningen använder sig av en kvalitativ ansats för att inhämta material med 

öppenhet för nya perspektiv, men det innebär även att det skulle kunna framkomma 

resultat som inte förväntades och behöver mer bakgrundsinformation eller mer 

ingående kunskaper för att en tillförlitlig tolkning ska kunna göras. Risken är 

emellertid att denna ansats gör det svårt att bedöma vad som faller innanför 

                                                            
20  Rothstein, Bo (1997), sid. 82-85 
21  Castells, Manuel (2001), sid. 251-252 
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ramverket, vilket innebär att återkopplingar måste göras regelbundet, och att det i 

särskilda fall kan bli nödvändigt att bortse från perspektiv som inte bedöms föra 

resonemanget vidare inom de ramar som har angivits. 

En komplikation som uppstår i en kvalitativ omgivning är att den som genomför 

undersökningen har en tendens att främst se det som stärker den egna hypotesen, 

vilket innebär att vissa tecken snarast omedvetet förstärks eftersom de 

överensstämmer med de ursprungliga förväntningarna22. Eftersom syftet med detta 

arbete är att klargöra huruvida virtuella gemenskaper kan användas som demokratisk 

kanal bör extra stor försiktighet tas när slutsatser dras avseende detta, så att det inte 

görs på bekostnad av nekande faktorer som tappas bort utifrån sin obetydlighet i 

bevisningen.  

Den ostrukturerade infallsvinkeln på sökandet efter faktorer får inte leda alltför 

långt bort från syftet fastän det ges frihet att utveckla de områden som kommer upp, 

då det enbart ger upphov till mer material som måste tolkas eller förkastas. Avsikten 

är emellertid att lägga fram faktorer som skulle vara viktiga för att främja det 

demokratiska samtalet, så utrymme måste lämnas för att faktorer som specifikt gäller 

virtuella gemenskaper inte kommer bort, bara för att författare inom statsvetenskap 

inte normalt lägger så stor vikt vid dem.  

Invändningar skulle dessutom kunna göras mot det sätt som den kvalitativa 

metoden används för att utforma arbetet, då texten har fått en central betydelse vad 

gäller att lägga fram de upptäckter som görs. Trovärdigheten genom ett akademiskt 

språkbruk är viktig för att förvissa läsaren om att allting noga kontrollerats, men 

samtidigt bör läsaren vara uppmärksam på problemet att föra över insikter hämtade 

genom öppet läsande av litteratur till en rapport23. Ämnesorden ligger till grund för 

vilken litteratur som lästs, och det går inte att förbise att de kanske inte är de mest 

lämpade att lösa frågorna som utgörs av ramverket, även om de verkligen är ett 

försök att göra just detta. 

                                                            
22  Gilovich, Thomas (1993), sid. 49-50 
23  Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000), sid. 89-90 
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Del 2. Uppbyggnad av analysverktyg 
 

 

 

 

 

Utvecklingen inom samhället med allt starkare inflytande från medier, samtidigt med 

möjligheterna att bilda egna politiska uppfattningar utan grund i social klass, har 

medfört att kanske framför allt unga människor inte längre ställer sig bakom de 

politiska partiernas program. Istället engagerar de sig i enskilda frågor som har 

betydelse för deras egna situationer, och stor del av detta engagemang sker i 

utomparlamentariska former24. De virtuella gemenskapernas inflytande i detta 

sammanhang bör inte förringas, även om många förstås är delaktiga i sociala rörelser 

inriktade på att driva dessa enskilda frågor, vare sig det rör sig om miljön, 

jämställdheten eller djurrätt. Problemen med detta är uppenbara, men å andra sidan 

finns det fortfarande en vilja till politiskt engagemang, och ifall det kunde gagna den 

demokratiska diskussionen bör det uppmuntras. 

I denna del av arbetet kommer tyngdpunkten att vara uppbyggnaden av de 

analysverktyg som sedan kan användas för att analysera redan befintlig användning 

av kunskapen om virtuella gemenskaper hos framför allt yngre människor, vilka 

sedan jämförs med den ideala situation som detta arbete föreslår. Verktyget bygger på 

den kvalitativa ansats som tidigare beskrivits, så faktorerna som tas upp är inte alltid 

mätbara, utan avser främst att påvisa tendenser i en riktning som endera 

överensstämmer med det önskade demokratiska samtalet eller gör mer eller mindre 

tydliga avsteg därifrån.  

Med utgångspunkt från viktiga frågeställningar är det meningen att finna sådana 

faktorer som skulle kunna visa de önskade tendenserna. Faktorerna bör inte vara 

alltför detaljerade, men ändå tillräckligt tydliga för att analysen ska kunna ha någon 

användning av dem. I avsikt att hitta lämpliga faktorer används litteratur om såväl 

demokrati som virtuella gemenskaper, med öppenhet för olika perspektiv som dessa 

tar upp. Målet är att finna faktorer vars uppfyllande stimulerar det demokratiska 
                                                            
24  Jansson, André (2002), sid. 181-182 
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samtalet på ett sådant sätt att användare i särskilt framtagna virtuella gemenskaper 

kan påverka sin situation genom att nå ut med sina åsikter, och därmed föra upp 

viktiga frågor och deras aspekter på den politiska agendan. 

 

 

2.1 Medverkan i det demokratiska samtalet 
 

Kanske av störst betydelse för det demokratiska samtalet är en försäkran om tillgång 

för samtliga potentiellt inblandade i en politisk fråga, så att de därmed kan uttrycka 

sina preferenser för någon av de föreslagna lösningarna, eller rentav föreslå egna sätt 

att komma tillrätta med problem25. Avsikten med denna kategori av faktorer är att 

medborgare som inte får kännedom om eller ges möjlighet att påverka beslut, 

knappast kan förväntas få sina intressen tillfredsställda. Genom att få insyn i vilka 

frågor som står med på den politiska agendan blir det möjligt för medborgare att 

komma med egna åsikter, samtidigt som de också upptäcker huruvida frågor som 

berör dem finns med eller kanske måste uppmärksammas för politiker. Fördelen för 

inblandade politiker är att de med tillförsikt kan säga att de beslut som tagits var 

grundade på medborgarnas viljor. 

Privata organisationer skulle kunna få ett begränsande inflytande ifall dessa 

tillhandahöll programvara eller servrar för den virtuella gemenskapen, så vår första 

faktor blir därför statlighet, med innebörden att utskott eller möjligen förvaltningen 

har ansvaret för integriteten. Avsikten med företag är allmänt vedertaget strävan efter 

större omsättning, vilket inte passar ihop med ett demokratiskt samtal, där alla 

medborgare ska ha samma möjlighet att göra sin röst hörd. Inte heller kan 

representanter för enskilda partier eller andra samhällsorganisationer förväntas bidra 

till en helt öppen dialog, där inte materialet färgats av egna intressen. Därmed inte 

sagt att i synnerhet partier inte borde medverka genom att delge sina respektive 

program, men mer om underlag senare i arbetet. 

Visserligen har politiker tillsatts genom demokratiska val, men det innebär också 

att de ska kunna ställas till svars för de beslut som tas. Om en virtuell gemenskap ska 

kunna fungera som demokratisk kanal måste alltså politiker vara delaktiga i samtalet, 

                                                            
25  Wilhelm, Anthony G (2000), sid. 33 
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inte bara som en del av sitt medborgarskap, utan även i egenskap av politiker med 

ansvar för genomdrivande av den politik som gagnar folket. För att medborgarna ska 

få en rationell möjlighet att informera sig om politiska händelser26, bör de alltså 

kunna förvänta sig svar från de politiker de genom sina röster har tillsatt. Genom 

sådan kontakt med olika medborgare kan politiker få en ökad förståelse för vad dessa 

anser vara viktigt, vilket därmed borde vägleda deras beslut.  

Om medborgarna ska kunna påverka vilka frågor som hamnar på den politiska 

agendan måste de ges möjlighet att medverka kontinuerligt i alla stadier av den 

politiska processen, vilket också innebär att de ska kunna öppna nya trådar som kan 

väcka andras intresse. Genom sin aktiva roll kan användare stärka sin kompetens27, 

för i en deltagardemokrati uppnås demokratin först när medborgarna förstår de egna 

valen, vilket är en lärprocess som utgår ifrån aktivt deltagande. En virtuell gemenskap 

förutsätter alltså en öppenhet för användare att driva en egen agenda, vilken på detta 

sätt kommer beslutsfattare till del på ett naturligt sätt. Begränsningar bör enbart ligga 

i att närliggande teman tas upp på samma plats, för att undvika en alltför stor och 

därmed vilseledande spridning. 

Tillgången på information blir efterhand som intresset ökar allt viktigare för 

användare, vilket innebär att dessa måste få tillgång till underlag för de beslut som 

tas. Omfattningen av information ute i media förefaller ofta obegränsad och rentav 

motsägelsefull, och avsikten med denna faktor är att ge insyn i det material som 

ligger till grund för politikers ställningstagande. Avsikten är att undvika information 

som färgats av privata intressen innan de nått medierna, samtidigt som inblandade i 

specifika frågor ges tillfälle att yttra sig om brister i detta material. Sett på annat sätt 

är det ämbetsmannens ansvar att medborgare får all den information som fordras för 

att de ska kunna utöva sin roll28, och för att en virtuell gemenskap ska kunna agera 

som demokratisk kanal bör den uppfylla samma krav. 

 

 

                                                            
26  Sundström, Mikael (2001), sid. 144-145 
27  Lundquist, Lennart (1998), sid. 87-88 
28  Lundquist, Lennart (1998), sid. 264 
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2.2 Validering av politiska åsikter 
 

Medverkan för inblandade parter i politiska frågor räcker emellertid inte för att en 

virtuell gemenskap ska anses gagna det demokratiska samtalet, för det bör även 

finnas en kritisk reflektion av det som andra framför. I litteraturen kallas detta ofta 

deliberal eller deltagande demokrati, och innebär att deltagare delar med sig av sina 

åsikter och värderingar på ett sådant sätt att andra ges möjlighet att validera dem29. 

Påståenden likaväl som ställningstaganden måste underbyggas med argument som 

andra kan använda för att bilda sig egna uppfattningar. Genom att ta del och överväga 

andras inlägg blir medborgarna varse att beslut inte är så enkla att ta som ibland kan 

tyckas, samtidigt som de får möjlighet att bedöma ifall de själva har tillräckligt starka 

belägg för sina inlägg. 

Användare måste stimuleras att föra en reflekterande diskussion, där alla åsikter är 

underbyggda av ett resonemang som förklarar bakgrunden, samtidigt som det bör 

kunna ställas krav på kritisk reflektion över andras inlägg. Moderatorer som följer 

inläggen kan även uppmärksammas på användare som inte följer en reflekterande 

diskussion av andra användare, fast sådana moderatorer kan därmed inte själva vara 

partiska i en given situation. Efterhand som medborgare blir allt mer informerade om 

vad som sker i den politiska processen förväntas de även få lättare att uttrycka sina 

egna åsikter. Genom att ge uppmärksamhet även åt politiska förgreningar de inte 

själva håller med om, kan användare dessutom motverka risken att enbart stärka en 

ensidig ståndpunkt genom att uteslutande finna argument som talar för de lösningar 

de inledningsvis förväntat sig30. Utifrån kommunikativ rationalitet granskas den 

påstådda validiteten i givna argument genom deras ”begriplighet, uppriktighet, 

sanningsenlighet och legitimitet”31, vilket förväntas bli naturligt efterhand som 

förfarandet övergår i rutin. 

Till skillnad från andra medier varifrån medborgare kan tillgodogöra sig 

information är en virtuell gemenskap ämnad att vara deltagande, så att det inte enbart 

handlar om att söka fakta eller besvara andras förfrågningar, utan om en demokratisk 

diskussion. Genom att delta i ett samtal förväntas varje enskild användare väga olika 

                                                            
29  Wilhelm, Anthony G (2000), sid. 87-90 
30  Gilovich, Thomas (1993), sid. 64-65 
31  Alvesson, Mats & Deetz, Stanley (2000), sid. 105 
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argument, och på detta sätt bilda sig en egen uppfattning. Inlägg i trådar bör alltså 

vara av en diskuterande karaktär, snarare än om specifika frågor som sedan besvaras, 

då sådant inte i egentlig mening påverkar den politiska agendan. Avsikten är att 

medborgare genom sitt politiska engagemang ska bygga upp nätverk, för en ökad 

politisk kommunikation medför inte bara fördelar för de direkt inblandade, utan 

bidrar även till ett allmänt fördelaktigt politiskt klimat, vilket överbryggar såväl 

sociala som politiska klyftor32. 

 

 

2.3 Utformning för virtuellt deltagande 
 

Den rumsliga aspekten av politiskt utövande har givit upphov till problematiseringar 

som lösts på olika sätt beroende på det demokratiska ideal som eftersträvats, där ena 

extremen velat överlåta hela beslutsprocessen till politiker, medan den andra 

förespråkar mindre gemenskaper där alla kan komma till tals33. Utgångspunkten för 

detta arbete var en syn på demokratin där deltagande var en viktig del av att vara 

medborgare, men det utesluter inte att den rumsliga aspekten får betydelse för hur en 

virtuell gemenskap bör utformas. Visserligen handlar det inte längre om en tillräcklig 

stor yta för att medborgare ska få möjlighet att höra andras åsikter eller själva komma 

till tals, utan om vilka krav som bör kunna ställas på användares integritet. 

Omfattningen av föreslagna gemenskap kan tyckas alltför stor, så en viktig faktor 

är överskådlighet av samtliga politiska instanser. Användare främst intresserade av 

lokalt kopplade politiska beslut ska kunna finna dessa lätt åtkomliga, men ska inte 

känna sig hindrade att följa upp processen hela vägen upp till de statliga 

departementen. Genom möjligheten att skapa sig en uppfattning om vad som sker i 

andra kommuner, finns det också större utrymme för mindre frågor att hamna på 

agendan, som annars riskerar att enbart stanna på stället där de ursprungligen togs 

upp. 

Förtroendet för pålitlighet inom en virtuell gemenskap är ofta avgörande för att 

medborgare ska göra sina röster hörda, för även minsta tecken på att kommunikation 

inte kommer från en angiven källa eller att egna inlägg inte når andra medborgare i 
                                                            
32  Putnam, Robert A (2000), sid. 22-24 
33  Saco, Diana (2002), sid. 35-37 
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samma skick, kan ge upphov till tvekan inför dess användbarhet som demokratisk 

kanal34. Så länge det föreligger minsta risk för att inlägg inte når fram till de avsedda 

diskussionerna kommer många medborgare att med rätta känna sig osäkra på 

huruvida virtuella gemenskaper verkligen är rätt ställe att bedriva en demokratisk 

diskussion. 

Anonymitet betraktas av många som nödvändig för att undkomma den 

maktfördelning som redan finns i samhället vad gäller könsroller, etnisk bakgrund 

och ekonomiskt beroende, men samtidigt skulle en fullständig avsaknad av identitet 

göra det alltför lätt att uttala sig provocerande, eller utan tillräckligt ansvarstagande 

för konsekvenser. En virtuell gemenskap med demokratisk ansats måste garantera 

integritet för sina användare, men samtidigt visar undersökningar att när användare 

måste underteckna sina inlägg visar de sig oftare vara utformade på ett sätt som 

gagnar även andra, vilket borde främja det demokratiska samtalet. Dessutom gör 

angiven identitet det möjligt att koppla ihop meddelanden från samma källa, och 

därmed få ett vidare sammanhang. 

Frågan om anonymitet är likväl inte obefogad, då det bör finnas utrymme att lämna 

inlägg till en mindre starkt hållen debatt som inte med nödvändighet kräver 

användares identitet, samtidigt som olika förfrågningar om fakta eller svar på sådana 

förfrågningar också kan lösas genom en öppen plats, som karakteriseras av att 

användare själva söker sina svar. En sådan allmänning35 kan kännas som en trygg 

möjlighet för användare att få svar på frågor som annars skulle kunna kännas genanta, 

och låter inlägg hållas kortare i specifika trådar, då medborgare inte kan förväntas ha 

obegränsade resurser vad gäller tid, ens när det gäller frågor de har intressen av. 

I sken av den hittills förda diskussionen bör användare vara garanterade att en 

given identitet stämmer överens med en verklig medborgare, och att varje 

medborgare enbart har en identitet. Enda sättet att garantera någonting sådant är att 

identiteter delas ut i samband med val och undervisning i skolor, eller på annat sätt 

distribueras så att alla kan få ta del av den politiska diskussionen, samtidigt som varje 

användare med grund kan sägas vara autentisk.  

För en demokrati med yttrandefrihet bör det kanske vara självklart att en åsikt 

förblir ocensurerad, så länge den inte skulle kunna uppfattas som kränkande av andra 

medborgare, eller att inlägg är angrepp mot enskilda användare. Detta krav är en 

                                                            
34  Sundström, Mikael (2001), sid. 143-144 
35  Sundström, Mikael (2001), sid. 138-141 
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medborgerlig rättighet, och en virtuell gemenskap som syftar till att främja det 

demokratiska samtalet måste förstås följa samma förordningar som gäller i övriga 

samhället. Tidigare har det tagit upp att varje inlägg måste undertecknas, och detta 

förväntas befrämja en diskussion som tar hänsyn inte bara till egna intressen, utan 

även leder till förståelse för andras perspektiv, vilket förhoppningsvis gynnar 

demokratin mer än censur. 

 

 

2.4 Operationalisering av viktiga faktorer 
 

De senaste kapitlen har tagit upp vilka faktorer som anses viktiga för att avgöra 

huruvida virtuella gemenskaper kan användas som demokratisk kanal, men för att 

verkligen kunna ha någon användning av dessa i analysen kommer de nu att 

operationaliseras. Avsikten är att få fram vad som pekar på att faktorerna verkligen 

tillämpas i en existerande virtuell gemenskap, för även om arbetet har en kvalitativ 

ansats måste det ändå finnas en struktur som gör det möjligt att bedöma tendenser, 

och det borde vara tydligt vad som uppfyller faktorerna. 

Faktorn som avser huruvida en gemenskap är Statlig bör analyseras utifrån 

närvaron av reklam som tyder på inblandning från privata intressen, men kan 

dessutom ta hänsyn till vem som uppges vara ansvarig för sidan. Analysen får sedan 

gå vidare med att undersöka om den ansvarige har koppling till något utskott, eller på 

annat sätt har kopplingar till riksdagen utan att företräda ett särskilt parti och således 

sätta deras program framför den enskilde medborgarens rätt att komma till tals på 

samma villkor. 

  Uppfyllandet av faktorn avseende Ansvar kräver främst att demokratiskt tillsatta 

politiker deltar i diskussionen som förs i den virtuella gemenskapen, för annars kan de 

inte ställas till svars för sitt politiska handlande. I analysen bör det dessutom framgå 

om användare kan förväntas få något gehör för sina inlägg, eller om de folkvalda 

enbart tillhandahåller kommentarer grundade på partiprogram eller liknande. En 

tydlig tendens för denna faktor vore att kunna urskilja en diskussion mellan dessa och 

andra användare, helst med svar som tyder på att frågan begrundats, med vilket 

menas att svaret inte är ett fristående inlägg. 
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När det gäller en gemenskaps Öppenhet för nya frågor på den politiska agendan, bör 

analysen riktas mot användares rättigheter att lägga upp nya trådar. Dels handlar detta 

om att en användare utan alltför stor svårighet ska kunna öppna upp en ny tråd, men 

även att reglerna för den virtuella gemenskapen inte är alltför restriktiva gentemot vad 

sådana trådar får innehålla. Avsikten är ju att samtliga medborgare ska ha möjligheten 

att föra upp nya perspektiv på den politiska agendan. 

Möjligheten att ladda ner Underlag för de politiska besluten kan lättast bedömas 

utifrån ifall det alls finns någon sådan funktion, för skulle den saknas uppfylls helt 

enkelt inte faktorn. I den mån sådant beslutsunderlag finns bör analysen göra en 

bedömning om det är tillräckligt för att anses vara en tillgång för användare. 

Den kommunikativa rationaliteten betecknar en Reflekterande diskussion, så 

analysen borde försöka bedöma om de använda argumenten kan valideras. Genom 

kvalitativa intervjuer skulle användare kunna besvara huruvida är uppriktiga i sina 

inlägg, men inom ramen för denna analys verkar det lämpligare att istället undersöka 

begripligheten i de inlägg som görs, och granska om reglerna för inlägg uppmuntrar 

användare till att vara lättare att förstå. Helt obegripliga inlägg som moderatorerna 

tycks ha ignorerat eller brist på regler om språkanvändning kommer därför att tolkas 

som att faktorn saknas, eller åtminstone borde framgå tydligare. 

För att anses vara Deltagande bör en användare delta i det demokratiska samtalet 

genom att inläggen har en diskuterande karaktär, vilket i detta avseende är att betrakta 

som motsatsen till att ställa frågor eller besvara desamma. Om analysen påträffar en 

stor andel inlägg som enbart har karaktären av korta utbyten av information kan det 

betecknas som att denna faktor inte uppfylls. En mer omfattande analys hade förstås 

kunnat riktas enbart på att undersöka hur användare gör sina inlägg eller om de 

genom sin dialog med andra bygger upp ett nätverk av bekantskaper som de senare 

kan relatera till, men det hamnar utanför avgränsningarna av detta arbete. 

Utformningen av gemenskapen har tidigare nämnts vara av stor betydelse, så för 

att kunna analysera dess Överskådlighet bör hänsyn främst tas till vilka som vid 

tillfället för analysen nyttjar den virtuella gemenskapen. Genom att sedan betrakta 

strukturen bör det framgå huruvida det går att skifta mellan olika grader av detaljering 

eller om det går att få information enbart om en situation som berör den enskilde 

användaren.  

Säkerheten är en viktig del av en virtuell gemenskap, för användare grundar sin 

uppfattning om dess förmodade Pålitlighet på hur stor risken är att meddelanden kan 
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ändras av obehöriga eller att någon annan användare kan tränga in i systemet. 

Analysen riktas i detta hänseende mot vilken typ av lösen någon måste uppge för att 

logga in på den virtuella gemenskapen. Väl inne i någon annans konto går det att 

genomföra allting kopplat till identiteten, så lösen blir därför viktig i avgörandet om 

kanalen kan anses vara pålitlig. 

Visserligen finns det andra faktorer som tar upp identitetens påverkan, men för att 

kunna säkra alla användares Integritet krävs det ändå att moderatorerna kan komma åt 

användarna som står bakom en specifik identitet, så att denne kan ställas till svars om 

brott mot lagen skulle uppstå. Registreringen blir den avgörande aspekten under 

analysen, för det måste finnas något sätt att säkra att en viss identitet verkligen står 

för den användare som uppges. Foton eller fullständigt namn bör vara en del av 

profilen, men i registreringsförfarandet ska det också framgå ifall dessa stämmer. 

Antingen krävs då kontouppgifter eller ett system där andra användare garanterar 

identiteten hos någon som skulle vilja registreras som användare i gemenskapen. 

Den öppna delen av en virtuell gemenskap där användaren kan bibehålla sin 

Anonymitet hör till synes till en av de enklare faktorerna att kontrollera, eftersom 

analysen mest behöver ta fasta på om andra användare på något sätt kan avgöra vem 

en viss användare är. I en mer omfattande analys skulle det emellertid krävas en 

ingående undersökning av säkerheten för att fastslå huruvida det verkligen inte fanns 

någon möjlighet för obehöriga att identifiera inläggen på allmänningen. Då 

allmänningen också utgör en viktig del av denna faktor, bör analysen ta en närmare 

titt på vilka liknande möjligheter till ställande av allmänna frågor som finns. 

Registreringen av en Identitet i en given gemenskap kan någorlunda säkert besvara 

om denna faktor kan uppfyllas, för i de fall där det inte krävs någon form av 

kontrolluppgifter för att delta, framstår det som tydligt att användare kan skaffa mer 

än en identitet. Analysen bör i detta hänseende belysa vilka uppgifter som måste 

uppges vid registrering, men framför allt hur dessa sedermera kontrolleras innan 

användaren får delta. Ett sätt att garantera identitet hos en viss användare är att kräva 

att denne uppger kontouppgifter, men det garanterar inte att denne inte skaffar flera 

identiteter. Problemet ligger också fortfarande i att garantera att en identitet inte 

vidareförmedlas36, vilket i praktiken kan anses nästan omöjligt att kontrollera. 

Kravet på att en demokratisk kanal måste vara Ocensurerad blir svårare att 

undersöka, utan att känna till hela strukturen på gemenskapen, så istället kommer 
                                                            
36  Castells, Manuel (2001), sid. 184 
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analysen i detta arbete att rikta sig mot de regler som gemenskapen säger sig följa. 

Framgår det i reglerna att moderatorer på eget initiativ, utan hänsyn till brott mot 

lagar eller liknande, kan ta bort inlägg bör det konstateras att denna faktor inte bör 

anses som uppfylld.  

 

 

2.5 Betydelsen av tidigare erfarenheter 
 

Inledningsvis berördes utbildning som en viktig aspekt av det politiska samtalet, och 

även om sådan knappast kan vara en del av utformningen av en virtuell gemenskap, 

kan det ändå vara viktigt att kort redogöra för vilken betydelse den har för 

användningen av informationsteknologier i allmänhet och virtuella gemenskaper i 

synnerhet som ett komplement för medborgarnas politiska deltagande. I sin 

nuvarande form vänder sig politiska forum till dem som redan har ett sådant intresse, 

men om de ska få genomslag som demokratisk kanal bör de vända sig även till andra. 

Visserligen berör färdigheter med elektroniska resurser egentligen livslångt 

lärande, fast skolor har likväl en inte obetydlig del i lärprocessen37. Det räcker 

emellertid inte med att introducera tekniken, utan det ställer även krav på utbildning 

av personalen så att resurserna kan utnyttjas. Introduktionen är inte heller enbart ett 

hjälpmedel, utan har även egna krav, som bör innebära att lärandet förändras på ett 

sätt som ger eleverna en förståelse för helheten. 

Socialt kapital har redan tagits upp i arbetet, men i detta hänseende bör det 

begreppet nu kompletteras med humant kapital, vilket innebär den utbildning eller de 

kunskaper som individer tillgodogjort sig antingen under sin skolgång eller genom 

andra former av livserfarenheter38. Lika lite som alla kunde läsa när de började 

skolan, kan samtliga medborgare i en demokrati förväntas ha kunskaperna som krävs 

för en virtuell gemenskap. Visserligen finns det redan ett växande utbud gemenskaper 

ute på nätet, vars användare sträcker sig ner i åldrarna, men att därmed förutsätta att 

alla i en viss ålder har tillräckliga erfarenheter vore att hoppas på för mycket. 

                                                            
37  Castells, Manuel (2001), sid. 261-263 
38  Putnam, Robert A (2000), sid. 18-19 
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Del 3. Faktorers praktiska tillämpning 
 

 

 

 

 

Många politiska fraktioner har valt att använda den nya informationsteknologin för att 

nå ut till potentiella väljare, där samtliga partier representerade i riksdagen har sina 

egna hemsidor, på samma sätt som flertalet kommuner tillsatt personal som ska 

uppdatera information om vad som sker lokalt inom det politiska samtalet. Genom 

dessa hemsidor kan intresserade få en uppfattning om hur dessa olika instanser ställer 

sig i aktuella frågor, men det finns dessutom möjlighet att kontakta någon av de 

ansvariga för att få svar på frågor som rör den förda politiken.  

En av frågeställningarna som arbetet syftar till att besvara är huruvida riksdagen 

eller någon av dess utskott redan har någon form av virtuell gemenskap som gör det 

möjligt för medborgare att komma till tals i olika politiska frågor. Av störst intresse är 

frågan om utbildning, då den deltagardemokrati som tidigare beskrivits utgår ifrån att 

alla medborgare kan tillgodogöra sig det politiska samtalet för att utifrån detta kunna 

tillföra frågor till den politiska agendan som de anser saknas, men även kunna bilda 

sig en förståelse för andras åsikter och värderingar.  

Denna avslutande del av arbetet kommer att testa de ideala faktorer för virtuella 

gemenskaper vars uppfyllande tidigare har ansetts vara ett krav för deras lämplighet 

som komplement till demokratiska kanaler. Operationaliseringen av faktorerna 

kommer att utgöra grunden för analysen, då den tagit hänsyn till arbetets omfattning, 

och ansågs hålla sig inom de ramar som angivits. Eftersom arbetet inte föregåtts av 

någon undersökning rörande dylika gemenskaper på riksdagens nivå, fanns det en risk 

att inte finna någonting som i tillfredsställande utsträckning kan testa de föreslagna 

faktorerna, men det anses i lika hög grad vara grund för vidare diskussion.  



 27

3.1 Befintliga resurser för demokratiskt deltagande 
 

Sökandet efter nätbaserade resurser avsåg främst att finna virtuella gemenskaper, då 

dessa bäst kunde nå upp till det ideal som togs fram som analysverktyg, men det 

visade sig efter förfrågningar till olika politiska instanser inom riksdagen och 

regeringskansliet att några sådana ännu inte finns tillgängliga för allmänheten. Med 

utgångspunkt från detta fortsatte sökandet istället efter utskott inom utbildning och 

skolväsendet, där målet var att få en bild av hur deras kommunikation med 

medborgare tog sig uttryck. Information visade sig tidigt finnas om hur medborgare 

kunde engagera sig politiskt, men den informationen rörde främst medverkan i något 

av de politiska partierna. 

Genom rikstäckande portaler gick det ganska enkelt att finna hemsidor riktade till 

lärare och elever om hur den politiska strukturen ser ut, på vilka det togs upp hur 

användare gemensamt kunde bygga upp en förståelse för det demokratiska samtalet39. 

I vissa fall hade skolor intervjuat riksdagspolitiker, fast någon riktig kommunikation 

med de folkvalda fanns inte.  

På en högre nivå fanns det information från riksdagen om vilka partier som för 

tillfället representeras, samt hur många mandat dessa har. Beslutsunderlagen för 

riksdagens arbete finns för nedladdning, och för de intresserade går det att skriva 

remissvar som når de styrande. De olika utskotten finns dessutom beskrivna40, där 

departementet för utbildning och kultur ansågs vara det med störst betydelse för den 

kommande analysen. En jämförelse redogjorde för skillnaderna mellan arbetet i detta 

departement och vad skolverket41 har för uppgifter, efter vilken det beslöts att även 

det senare borde tas med i analysen i avsikt att få en bättre helhetsbild. 

Lunds kommun42 fick utgöra grunden för analys på kommunal nivå, då 

skillnaderna mellan hemsidor inte ansågs vara av någon avgörande omfattning, och 

denna kommun var där arbetet skrivs. I en större undersökning hade det kunnat vara 

intressant att analysera skillnaderna mellan kommunerna på en mer detaljerad nivå, 

fast för denna analys var det viktigare att konstatera att virtuella gemenskaper ännu 

inte finns tillgängliga. 
                                                            
39  Regeringskansliets skolsida. URL http://www.skola.regeringen.se 
40  Utbildnings- och kulturdepartementet. URL http://www.regeringen.se/sb/d/1454 
41  Skolverket. URL http://www.skolverket.se 
42  Lunds kommun. URL http://www.lund.se 



 28

3.2 Användningen av elektroniska informationsflöden 
 

En komplikation med analysen är att flera av de faktorer som operationaliserats i 

analysverktyget är kopplade till virtuella gemenskaper, medan resurserna från förra 

kapitlet inte erbjuder annat än en indirekt skeninteraktion43. Innebörden är att det 

politiska samtalet är enkelriktat, för även om det finns goda möjligheter att kontakta 

berörda politiker är informationen de sänder ut inte avsedd att utgöra underlag för en 

reflekterande diskussion, och något egentligt samtal kan det inte bli tal om i kontakt 

mellan två parter som sker med elektronisk post på detta sätt. Visserligen utesluts inte 

tänkbarheten att någon genom flitigt utbytande av elektroniska meddelande kan 

bygga upp ett nätverk, men detta arbete vill inte uttala sig om dessa kan bli ett 

komplement som demokratisk kanal. Följande analys riktas istället mot de faktorer 

som trots allt finns representerade, och försöker besvara frågeställningen från syftet 

även om det blir med begränsade resurser. 

Utgångspunkten för riksdagens utskott är att de noggrant ska förbereda de beslut 

som sedan tas av riksdagen, där ledamöterna utgörs av representanter från de olika 

partierna. Detta är inte helt det som avsågs med Statlig, även om inga privata 

intressen har möjlighet att påverka det som tas upp på hemsidan. En bättre lösning 

hade varit att informationen hade utgått från förvaltningen, vars viktiga uppgift det är 

att vara neutrala politiskt. Likadant är det på det kommunala planet, där alla partier 

sitter med i nämnderna. Skolverket å andra sidan är en central förvaltningsmyndighet 

för det offentliga skolväsendet, där viktiga delar är att informera och granska för att 

kunna föreslå olika förbättringar. Faktorn skulle kunna uppfyllas under dessa 

omständigheter, och såväl utskott som nämnder kan ju bidra med politiker som tar del 

av det som förs upp på agendan. 

Nästa faktor i analysen kommer därmed nästan naturligt, för folkvalda politiker 

har engagerat sig inom de nätbaserade resurserna, särskilt på sidan från 

regeringskansliet för elever och lärare, även om det tydligt framgår att de inte 

vidmakthåller en öppen diskussion. Svar på specifika frågor går att erhålla för dem 

som kontaktar politiker inom kommun eller riksdag, fast dessa överensstämmer med 

fristående besvarande som togs upp i operationaliseringen. Faktorn om Ansvar tycks 

därmed inte vara möjlig att uppfylla i denna analys. Informationen på både kommunal 

                                                            
43  Thompson, John B. (1999), sid. 109-112 
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och riksdagsnivå förefaller vara väldigt god, så de intresserade kan ladda hem 

Underlag för beslutsfattande i den mån de vill. Vad gäller faktorn om Öppenhet kan 

den inte tillämpas utan en virtuell gemenskap, fast det finns redan kommuner där 

invånarna kan bidra med inlägg om aktuella händelser, så tanken finns redan trots 

avsaknaden av de andra möjligheter som gemenskaper erbjuder. 

De fyra faktorer som hittills analyserats härrör samtliga från politisk medverkan, 

vilket uppmuntras enligt beskrivningen av demokratiarbetet som tas upp i nästa 

kapitel, medan det är betydligt svårare att tillämpa operationaliseringen av de andra 

faktorerna i avsaknaden av en virtuell gemenskap. Sett ur större perspektiv skulle 

förvisso faktorerna om Överskådlighet och Pålitlighet delvis kunna användas, men 

det förutsätter att operationaliseringen tolkas mindre restriktivt. Den första av dessa 

båda avser kopplingen mellan kommunala instanser och riksdagen, vilket det inte 

finns några tecken på, främst förklarat av att sidorna är oavhängiga av varandra. Går 

analysen vidare till den senare av faktorerna bör det kunna sägas att de uttalanden 

som politiker gör verkligen kommer ifrån dessa, fast för arbetet har det ingen större 

positiv inverkan, då politikerna inte har samma säkerhet i andra riktningen. 

Resultatet av analysen blir därför att de ideala faktorerna inte uppfylls vare sig 

kommunalt eller på högre nivå. Anledningen till detta är avsaknaden av en virtuell 

gemenskap, vilket ju kan förklaras av att sådana inte hittills har betraktats som 

lämpliga komplement till demokratiska kanaler, någonting som detta arbete avsåg att 

undersöka. Information från främst regeringskansliet och skolverket har i detta 

avseende stor betydelse, då dessa inte bara är oberoende av partierna i större 

utsträckning, utan försöker dessutom uppmuntra ett aktivt politiskt deltagande. 

Därifrån till en virtuell gemenskap kan vara ett långt steg, men det finns ingenting i 

analysen som säger emot att dessa skulle kunna bli komplement till redan använda 

demokratiska kanaler. 
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3.3 Diskussion av uppkomna resultat 
 

Enligt regeringskansliet utgörs en viktig del av demokratiarbetet av att uppmuntra 

medborgare till att delta mer aktivt i politiken mellan valperioderna, fastän analysen i 

det här arbetet har kunnat fastställa att det ännu inte finns någon direkt kanal där 

medborgare kan ställa politiker till svars eller föra en reflekterande diskussion. 

Visserligen finns det möjlighet för alla intresserade att ladda ner underlag för de 

beslut som ska fattas både på riksdagsnivå och i kommunerna, men det kan vara svårt 

att känna sig delaktig när möjligheten att föra upp ärenden på agendan består av att 

skriva remissvar till de betänkanden som regeringen lägger fram eller genom eget 

folkinitiativ få prövat en fråga i kommunal omröstning, samt förstås rätten att skriva 

insändare till tidningar. 

 

”Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket. I en 

demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är 

därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att 

delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.” 

 

Citatet är hämtat från regeringskansliets hemsida, vilken även i tre punkter beskriver 

hur deltagandet ska kunna öka bland befolkningen44. De ideal som detta arbete tagit 

upp för en virtuell gemenskap kan uppfylla samtliga dessa punkter, så kanske finns 

det en möjlighet för gemenskaper att komplettera de demokratiska kanaler som redan 

finns. Utformningen av andra liknande gemenskaper visar att det vore möjligt att 

driva en sådan kanal, men det kräver förstås att säkerheten och tillförlitligheten kan 

garanteras, samt att användare lär sig föra en reflekterande diskussion. 

Avsaknaden av en virtuell gemenskap liknande den som tidigare föreslagits är 

också ett resultat, för kanske finns det anledning att driva utvecklingen av en sådan. 

Det enkla svaret på den ursprungliga frågeställningen är emellertid att det ännu inte 

finns någon nätbaserad resurs som når upp till det ideal som togs fram i 

analysverktyget. Implikationerna kan vara betydligt svårare att beskriva, men det vore 

nog bättre för ett kommande arbete.  

                                                            
44  Regeringskansliet demokratiarbete. URL http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/13456.  
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3.4 Vidare tankar om virtuella gemenskaper 
 

Under sökandet efter virtuella gemenskaper där riksdagens företrädare ger 

medborgare möjlighet att reflektera över den politiska agendan framträdde en tydlig 

bild av intresset för olika frågor inom andra virtuella gemenskaper. Visserligen gav 

dessa inte användare tillgång till folkvalda politiker i den mån som detta arbete 

efterfrågar, men samtidigt framkom det tydligt att intresset för politiska frågor är 

betydligt större än många kanske tror. Många virtuella gemenskaper inriktade på 

särskilda aktiviteter eller intressen visade ändå tydliga tendenser att ta upp politiska 

frågor i sina forum, vilka diskuterades av användare på olika nivåer. 

Engagemanget i virtuella gemenskaper har blivit väldigt stort, så vidare arbeten 

inom området skulle ge fler möjligheter att förstå hur dessa förhåller sig till det 

demokratiska samtalet. I politiska forum förs tidvis en kritisk diskussion mellan 

användare, och tendenser visar att även om många ännu inte tar andras argument 

under noggrant övervägande, finns det ändå en vilja att uttrycka sina egna åsikter, 

samtidigt som dessa åsikter skulle kunna vara intressanta för folkvalda politiker att ta 

del av, då de har potential att tillföra frågor till den politiska agendan, främst för att 

det rör frågor som verkligen anses viktiga av de inblandade. 



 32

Referenser 
 

 

 

 

 

Listan över referenser tar bara upp de källor som refererats till i arbetet, även om 

många andra legat till grund för de resonemang som förts. För att underlätta 

överskådligheten tas först de litterära källorna upp i alfabetisk ordning utifrån 

författare, varefter en kortare lista av länkar till elektroniska resurser tar upp de som 

används för analysen. 

 

Alvesson, Mats & Deetz, Stanley, 2000. Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

Andersson, Bengt-Erik, 2001. Som man frågar får man svar - en introduktion i 

intervju- och enkätteknik. Göteborg: Prisma, 

Backman, Jarl, 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Barber, Benjamin R.,1998. A Place for Us - How to make Society Civil and 

Democracy Strong. New York: Hill and Wang. 

Castells, Manuel, 2001. Internetgalaxen - Reflektioner om internet, ekonomi och 

samhälle. Göteborg: Daidalos. 

Gilovich, Thomas, 1993. How we Know what isn’t So - the Fallibility of Human 

Reason in Everyday Life. New York: The Free Press. 

Jansson, André, 2002. Mediekultur och samhälle - En introduktion till 

kulturteoretiska perspektiv inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lundquist, Lennart, 1998. Demokratins väktare - Ämbetsmännen och vårt offentliga 

etos. Lund: Studentlitteratur.  

Lundquist, Lennart, 1993. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Miles, Matthew B. & Huberman, Michael, 1994. Qualitative Data Analysis - an 

Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications. 



 33

Premfors, Rune, 2000. Den starka demokratin. Stockholm: Atlas. 

Putnam, Robert A., 2000. Bowling Alone - the Collapse and Revival of American 

Community. New York: Simon & Schuster. 

Rothstein, Bo, 1997. Politik som organisation - Förvaltningspolitikens 

grundproblem. Kristianstad: SNS Förlag. 

Saco, Diana, 2002. Cybering Democracy - Public Space and the Internet. 

Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Strömbäck, Jesper, 2000. Makt och medier - Samspelet mellan medborgarna, 

medierna och de politiska partierna. Lund: Studentlitteratur. 

Sundström, Mikael, 2001. Connecting Social Science and Information Technology - 

Democratic Privacy in the Information Age. Lund: Wallin & Dahlholm. 

Thompson, John B., 1999. The Media and Modernity - a Social Theory of the Media. 

Cambridge: Polity Press. 

Wallén, Göran, 2000. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Wilhelm, Anthony G., 2000. Democracy in the Digital Age - Challenges to Political 

Life in Cyberspace. London: Routledge. 

 

 

Utbildnings- och kulturdepartementet. URL http://regeringen.se/sb/d/1454 

Skolverket. URL http://www.skolverket.se 

Regeringskansliets demokratiarbete. URL http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/13456 

Regeringskansliets skolsida. URL http://www.skola.regeringen.se 

Lunds kommun. URL http://www.lund.se 


