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Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport har varit att finna och beskriva strategiskt valda med-
borgargruppers (en invandrargrupp, en ungdomsgrupp och en grupp med äldre 
landsortsbor) förhoppningar och farhågor inför en ökad e-demokrati i en lands-
bygdskommun. Texten bygger på en kvalitativ studie gjord i Svenljunga kom-
mun, inom ramen för ett EU-projekt (projektet går under namnet i-COIN). Rap-
porten beskriver de tydligaste mönster som uppkommit i gruppintervjuer med 
medborgargrupperna. Ett av de mönster som uppmärksammats är att medbor-
gargrupperna ser positivt på att det går snabbare och enklare att hämta informa-
tion genom e-service. Det finns dock farhågor att e-service skall medföra en 
standardiserad, och därmed sämre, kommunikation mellan medborgare och 
myndighet. Detta skulle i så fall medföra en sämre informationsinhämtning och 
allt sämre möjligheter för medborgare att påverka. Medborgargruppernas för-
hoppningar och farhågor har jämförts med intervjusvar från tjänstemän i kom-
munen. Svaren verkar i stort överensstämma mellan medborgargrupperna och 
tjänstemännen förutom på vissa punkter. Exempelvis diskuterar tjänstemännen i 
högre grad än medborgargrupperna att e-servicen måste vara enkel att använda. 
Medborgargrupperna oroar sig mer än tjänstemännen att e-service skall innebära 
ett informationsbortfall. Alla tjänstemän och medborgargrupper (förutom ung-
domsgruppen) har tron att det är ungdomarna som främst kommer att använda e-
service. Ungdomsgruppen visade dock en likgiltighet inför e-demokrati.  
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INLEDNING 
 
Det finns en rädsla för att glappet mellan medborgare och kommunala myndig-
heter håller på att öka. Tecken på detta är bland annat att 152 000 kommunala 
förtroendeuppdrag i Sverige har försvunnit de senaste fyrtio åren. Tidigare gick 
det trettiofem stycken medborgare per politiker i Sveriges kommuner, när vi 
gick in i tvåtusentalet gick det tvåhundra medborgare per politiker. Allt färre 
personer känner eller känner till en politiker i sin lokala omnejd (SOU 2000:1). 
Är medborgarna mer distanserade från politikerna, är politikerna mer distanse-
rade från medborgarna. Allt fler politiker finns i Stockholm, vilket ökar gapet 
till dem som inte bor där. Avståndet till politikerna kan vara en av orsakerna 
till att det blir fler och fler personer som anser att om man vill göra sin röst 
hörd skall man gå till media och inte till politikerna (SOU 2000:1). Dock för-
svinner allt fler lokaltidningar och lokalredaktioner (SOU 2000:1), vilket för-
svårar för exempelvis personer boendes på landsbygden att göra sin röst hörd.   
 
Något som förhoppningsvis kan minska detta allt större gap mellan medborgare 
och exempelvis kommunalpolitiker är användningen av Internet. Med detta 
som utgångspunkt startades i-COIN, vilket är ett projekt som har som mål att 
undersöka möjligheterna till att förbättra kommunikationen mellan myndighe-
ter och medborgare genom informationsteknologi och då främst Internet. I i-
COIN-projektet ingår tio samarbetspartners från sju olika länder, varav två är 
från Sverige (för mer information kring projektet och samarbetspartners se pro-
jektets hemsida: www.i-coin.net). De som leder projektet är anställda vid 
Svenljunga kommun. De andra svenska samarbetspartnerna kommer från Hög-
skolan i Borås.  
 
i-COIN-projektet granskar utsikterna till en utvidgning av vad som brukar kal-
las för 24-timmarsamhället (att medborgare kan hämta myndighetsinformation 
under alla dygnets timmar från Internet). Genom en utvidgad e-service (myn-
digheter betjänar medborgare med hjälp av Internet) skall klyftan mellan med-
borgare och myndigheter minska. Detta är med andra ord en utveckling av e-
demokratin. e-Demokrati har ofta associeras med farhågor över det gap mellan 
myndigheter och medborgare som håller på att uppkomma och den kris av för-
troende mellan medborgare och myndigheter som detta kan leda till 
(Ju2002:E). Det finns en förhoppning att informationsteknologin kan hjälpa till 
att skapa en högre legitimitet av besluten som fattas av myndigheter. Teknolo-
gin kan hjälpa tjänstemän att få mer support till sina beslut, ta fler intryck av 
medborgarna och göra den offentliga verksamheten mer effektiv. e-Demokrati 
skall därför förstås i både termer av effektivitet i den offentliga administratio-
nen och ett medium för en förbättrad demokratisk kommunikation (Ju2002:E, 
Olsson, 2001). 
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Fokus i denna studie har varit på hur relationen/kommunikationen mellan tjäns-
temän vid Svenljunga kommun och medborgarna i Svenljunga kommun kom-
mer att påverkas av en ökad e-demokrati. Och då främst hur tjänstemännen och 
medborgargrupper i Svenljunga kommun själva tror att deras relation kommer 
att påverkas av utvecklingen och spridningen av e-demokrati.  
 
Svenljunga kommun ligger i södra Västra Götaland och är till ytan drygt 900 
km². I kommunen bor cirka 10 500 invånare. De flesta av invånarna är utsprid-
da på cirka nio olika orter, men ingen större stad. Svenljunga kommun är en 
landsbygdskommun inom vilken det kan vara lite längre avstånd mellan med-
borgarna. e-Demokratin är tänkt att förminska avståndet mellan medborgare 
och myndighet. Inom Svenljunga kommun har det länge funnits en god kontakt 
mellan kommunpolitiker, byalag och lokala nätverk (Lindfors, 1997), vilket är 
något som varit en förutsättning för ett frivilligt engagemang och insatser i 
kommunen (www.svenljunga.se).  
 
En rapport inom projektet i-COIN har skrivits med en fokus på tjänstemännens 
uppfattningar och upplevelser. Det är dock viktigt att medborgarna själva får en 
arena där deras tankar återges i en mer utvecklad form, därav denna rapport. 
Denna text kommer att fokusera främst på de intervjuade medborgargruppernas 
förväntningar och farhågor inför en ökad e-demokrati. En stor del av materialet 
som presenteras kommer därför att vara av en deskriptiv art för att låta med-
borgarnas egen talan komma fram i skrift. Teoretiska kopplingar och analyser 
av det empiriska materialet kommer att göras för att försöka problematisera 
och fördjupa förståelsen av medborgarnas ståndpunkter.    
 
Syftet med denna rapport är därmed att finna och beskriva teman i de intervju-
ade medborgargruppernas förhoppningar och farhågor inför en ökad e-
demokrati i Svenljunga kommun.  
 
Ett ytterligare syfte är att göra en mindre jämförelse mellan de teman som åter-
finns bland medborgargrupperna med de intervjuade tjänstemännens förhopp-
ningar och farhågor inför en ökad e-demokrati i Svenljunga kommun.  
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NYA INFORMATIONSVÄGAR 
 
Med nya former av informationsvägar baserad på teknik som medium vill man 
kunna utbyta minst samma mängd information som tidigare (när det fanns fler 
kommunpolitiker) men på ett nytt sätt på grund av att de gamla informations-
vägarna inte längre finns kvar i samma höga grad. En av grundvalarna som gör 
detta möjligt är en process som sociologen Anthony Giddens (1996) kallar för 
urbäddning. Med urbäddning menas att ”sociala relationer ´lyfts ut ur´ sina lo-
kala interaktionssammanhang och omstrukturerats över det obegränsade områ-
det i tidrummet.” (Giddens, 1996 s. 29 ) En urbäddningsmekanism är exempel-
vis uppkomsten av symboliska medel som exempelvis pengar (Giddens, 1996). 
I tidigare samhällen bytte man saker mot saker (en bonde bytte exempelvis 
mjölk mot ett par skor hos en skomakare). Senare effektiviserade man denna 
byteshandel genom att man bytte pengar istället för saker. Det vill säga att man 
lät exempelvis pappersedlar och mynt symbolisera ett värde för att slippa vissa 
begränsningar som bytet av konkreta saker innebär. Idag är pengar ännu mer 
abstrakta genom att de existerar som ettor och nollor i ett datasystem. Dessa 
abstrakta ettor och nollor har betydligt mindre begränsningar än vad pappers-
sedlar har. Att flytta en miljon kronor i pappersedlar en sträcka på hundra mil 
tar flera timmar, att flytta en miljon kronor genom ettor och nollor i ett datasy-
stem går på ett ögonblick. Förflyttningen av pengar genom ettor och nollor går 
snabbare och kostar mindre än att förflytta mer konkreta papperssedlar trots att 
de symboliserar samma värde. Byteshandeln har alltså lyfts ur sitt tidigare kon-
kreta lokala sammanhang där människor var tvungna att träffas ”ansikte-mot-
ansikte” för att byta olika konkreta värdesaker till att man nu kan skicka ab-
strakta värden till varandra på ett ögonblick. Denna process från konkreta mö-
ten och saker till allt mer abstrakta urbäddningsmekanismer innebär en effekti-
visering av många delar i samhället.  
 
På samma sätt hoppas man att Internet kan hjälpa till att effektivisera den de-
mokratiska dialogen. Som skrivits i inledningen har möjligheterna till de kon-
kreta mötena minskat mellan kommunpolitiker och medborgare (detta kan lik-
nas vid bytet av konkreta saker) och läsning av och antalet lokaltidningar har 
minskat (detta kan liknas vid bytet av papperssedlar). Nu hoppas man att Inter-
net skall kunna fylla ut förlusten av dessa fenomen i det kommunala samhället 
(detta kan liknas vid att pengar har blivit ettor och nollor). Genom att ge med-
borgarna politisk information med hjälp av ettor och nollor på Internet blir 
denna form av information billigare och snabbare än tidigare. Detta på grund 
av att ju abstraktare formen av informationen är desto mindre har informatio-
nen den konkreta sakens fysiska begränsningar. Det abstrakta har alltså mindre 
begränsningar i både ett tidsmässigt och rumsmässigt perspektiv, vilket innebär 
en större rörelsefrihet.  
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Några kvicka exempel på detta är att i tidigare samhällen var man oftast tving-
ade till att träffas ”ansikte-mot-ansikte” för att utbyta information. Man var 
alltså tvungen att vara på samma plats. Nu har rummet blivit mycket större ge-
nom utvecklingen av kommunikationstekniken och idag kan två människor 
vara på olika kontinenter och ändå utbyta information i realtid. Det är alltså 
ofta viktigare vilken form av kommunikationsteknik man har än på vilken plats 
man är. När man var tvungen att utbyta information ”ansikte-mot-ansikte” var 
man även tvungen att vara i samma rum samtidigt annars kunde man inte utby-
ta information. Nu bevaras informationen genom ettor och nollor på Internet så 
människor kan gå in i det digitala rummet vid helt olika tidpunkter och inhämta 
samma information. På detta sätt har ett utbyte genom information i en allt ab-
straktare form mindre begränsningar ur både ett tids- och rumsperspektiv än 
utbyte av information i en mer konkret form (som att träffas ”ansikte-mot-
ansikte”). Detta allt abstraktare sätt att utbyta information på verkar med andra 
ord vara ett mycket effektivare sätt än tidigare former av informationsutbyten 
och det är därifrån som det hämtar större delen av sin attraktionskraft. Frågan 
är om detta är ett bättre eller sämre sätt att utbyta exempelvis politisk informa-
tion på? Vilka är vinsterna av bytet och vilka är förlusterna? De olika sätten att 
utbyta information på är inte identiska och därmed inte liktydiga substitut.  
 
Exempelvis val genom Internet innebär vissa skillnader gentemot val där man 
går och lämnar sin röstsedel. När det gäller val där alla går och lämnar var sin 
röstsedel är det lätt att förstå hur processen går till. Varje person går och läm-
nar sin röstsedel (varje person får bara en röstsedel och man måste identifiera 
sig vid varje rösttillfälle så att man bara kan rösta en gång) och när man räknar 
rösterna är även detta lätt att förstå hur det går till. Det sitter ett antal personer 
och räknar varje valsedel och en sedel innebär en röst. Detta system är förhål-
landevis genomskinnligt. När det gäller röstning via Internet kan fördelen vara 
att man inte behöver gå till en lokal och lämna sin valsedel utan man kan göra 
detta hemifrån. Det går snabbare att räkna ihop rösterna för att datorn gör detta 
automatiskt (Olsson, 2001). 
 
Det kan dock vara svårare för gemene man att förstå hur mjukvaran fungerar 
som har hand om rösträkningen (mjukvaran skall klara av ett enormt antal rös-
ter från flera olika valdistrikt). Gemene man har kanske vana från sina egen 
dator att denna krånglar emellanåt och hur säker kan man då vara på att den 
mjukvara som har hand om alla röster inte krånglar (man har mindre erfarenhet 
av att en valsedel som man lämnar in och som räknas för hand inte krånglar)? 
Det rapporteras även med jämna mellanrum i media hur viktiga datorsystem 
inte fungerar som det ska. När människor får läsa om hur exempelvis Apoteket 
drabbats av en andra datorkrasch på kort tid, vilket påverkade människors re-
cepthantering, påverkar detta troligtvis deras tillit till att datorsystem fungerar 
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prickfritt i alla kritiska lägen (www.dn.se). Hur kan gemena man vara säker på 
att en person bara röstar en gång om de tror att det är lättare att förfalska sin 
identitet på Internet? Hur kan man vara säker på att rösten kommit fram? Röst-
ning via Internet innebär alltså flera ”osynliga” moment för gemene man (Ols-
son, 2001). Det vill säga att system som är mer konkreta är lättare att ha full 
insyn i och förstå än allt abstraktare system. Abstrakta system kräver därför en 
hög tillit från dess användare för att fungera. Med tillit menas att man litar på 
något som man inte har full insyn i eller full kunskap om (Giddens, 1996). Till-
lit är alltså alltid till viss del blind tillit och den blinda fläcken blir oftast större 
ju mer abstrakt ett system är. Om människor inte har tillit till ett system kom-
mer de inte använda det och då slutar systemet att fungera. Om människor inte 
litar på att röstning genom Internet fungerar så kommer de inte att rösta och då 
deklinerar röstningssystemet. Människors tillit till expertsystem är därmed yt-
terst viktiga för dess överlevnad (med ett expertsystem menas att människor 
lämnar över uppgifter till olika experter. Exempelvis att man lämnar över juri-
diska uppgifter till advokater eller att man lämnar över uppgifter till politiker 
att sköta) (Giddens, 1996). e-Demokrati är ett expertsystem som sprids allt mer 
och detta system har egna möjligheter och begränsningar.  
 
För att ett system skall klara av att vara operativt måste det reducera komplexi-
teten. Komplexiteten uppkommer av den mångfald av olika möjliga alternativ 
som finns i sociala relationer. Även om man försöker innefatta alla möjliga al-
ternativ inom ett system finns det alltid eventualiteten att det finns och kan 
uppkomma nya möjligheter. För att ett system skall klara av att kunna handla 
och inte drunkna i oöverskådliga valmöjligheter finns ett selektionstvång. Ett 
system kan inte överblicka alla möjliga möjligheter samtidigt som det har ett 
krav på sig att handla. Detta skapar ett selektionstvång för att minska komplex-
iteten så att systemet blir hanterbart och effektivt. Man skapar förståelseramar 
och det är inom dessa ramar som systemet skall handla (Moe, 1995). 
 
Utmaningen ligger i att säkerställa att ”selektionen av uppfattningar och hand-
lingsmöjligheter sker på ett sådant sätt att systemet förblir operativt, dvs att det 
fungerar på ett effektivt sätt och inte förlamas av ett oändligt antal tolknings-
möjligheter och handlingsalternativ.” (Moe, 1995 s. 229) Man fabricerar en 
binär kod med ja eller nej alternativ. Vad som faller innanför koden (ja) arbetar 
man med, resterande skjuter man åt sidan. Allt för att säkerställa operationali-
seringen.  
 
En byråkrati vill helst att en klients mångfald av problem skall kunna ges inom 
en standardiserad form. Genom en standardisering försöker byråkratin att ”ska-
la bort” en rad möjligheter för att bli operativt och effektivt. Varje system mås-
te stångas med svårigheten om vad som är relevant information. Detta kan ska-
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pa en konflikt mellan byråkratin och dess klient (Moe, 1995). Med andra ord 
kan detta skapa en konflikt mellan medborgare och myndigheter om vad som 
anses vara relevant information. Medborgaren kan anse att myndigheter skall ta 
hand om en större mångfald än vad myndigheterna anser att de klarar av och 
samtidigt vara operativa. I kontakten mellan medborgare och myndighet gäller 
det därför att välja ett medium som klarar av en så stor mångfald/komplexitet 
som möjligt för att behålla medborgarnas tillit. Den fortsatta diskussionen 
kommer att handla om olika medborgargrupper anser att e-demokrati är ett så-
dant medium.  
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Som påpekats tidigare i texten har det skrivits en rapport inom detta projekt 
som haft fokus på tjänstemännen som jobbar i Svenljunga kommun. Insamlan-
det av empirin i projektet startades med att intervjua tjänstemän för att få deras 
syn på en utökad e-demokrati. Efter dessa intervjuer valdes tre olika medbor-
gargrupper ut för att användas som referensgrupper för svaren som tjänstemän-
nen gav. Detta för att se om tjänstemännens tankar kring e-demokrati var i takt 
eller otakt med medborgarnas funderingar. Om deras svar skilde sig mot eller 
överensstämde med medborgargruppernas åsikter. Fokus i denna rapport låg 
med andra ord på tjänstemännens svar. Medborgarnas svar fanns bara med i 
kortfattad form. I detta arbete presenteras medborgarnas funderingar och tankar 
i en mer utvecklad form.  
 
För att undersöka medborgares tillit till 24-timmarsamhället, en utökad e-
service och e-demokrati genomfördes utfrågningar av olika medborgargrupper. 
Tre strategiskt valda medborgargrupper intervjuades för att få stickprov på oli-
ka medborgares syn på e-demokrati i Svenljunga kommun (Kvale, 1991). Vad 
är deras funderingar kring 24-timmarsamhället? Vad har de för farhågor kring 
denna utveckling och vad har de för positiva förväntningar? Grupperna valdes 
utifrån att det var dessa tre grupper som tjänstemännen i Svenljunga kommun 
främst diskuterade under sina intervjuer och därför upplevdes just dessa med-
borgargrupper som mest relevanta.  
 
Medborgargrupperna bestod av en ungdomsgrupp, en invandrargrupp och en 
grupp äldre landsortsboende personer. Personerna i invandrargruppen var inte 
svenska medborgare men invandrare som bott en tid i Sverige får rösta i kom-
munalvalet och därför kallas även invandrargruppen för en medborgargrupp i 
detta arbete. Kontakten med och uppsamlingen av intervjudeltagarna gjordes 
av anställda vid Svenljunga kommun.  
 
Förutom att det var dessa tre medborgargrupper som tjänstemännen diskuterat 
mest antogs grupperna även vara resurssvaga utifrån ett IT-perspektiv och/eller 
i ett tydligt behov av myndighetskontakt och därför intressanta utifrån ett e-
demokratiskt perspektiv. De äldre landsortsboende personerna var intressanta 
för att de har ett geografiskt avstånd till kommunhuset och antas vara en grupp 
som vuxit upp utan kommunikationsteknik i sin vardag. Invandrargruppen 
kommer från mindre datortäta länder och har ett tydligt behov av myndighets-
kontakt för att få exempelvis bostad och hjälp i det nya samhället. Ungdomarna 
förväntas ha behov av kontakt med myndigheter på grund av att de behöver 
söka jobb, finna en bostad och dylikt.  
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Med samtliga grupper utfördes en gruppintervju som tog ungefär en timma i 
tid. Allt spelades in på en Mp3-spelare och transkriberades sedan. Intervjuerna 
utfördes i Svenljunga kommunhus förutom intervjun med ungdomarna, vilken 
utfördes på arbetsförmedlingen. I början av intervjun garanterades intervjuper-
sonerna anonymitet och introducerades till ämnet.  
 
Under intervjun hade utfrågaren ett antal teman med underfrågor som bockades 
av efter att de tagits upp. Intervjun hade formen av allmänna samtal kring In-
ternetkontakter med myndigheter och e-demokrati utifrån ett semi-strukturerat 
intervjuformulär. Efter att temat introducerats var frågan öppen för att ledas av 
intervjupersonerna själva för att fånga vad de spontant tog upp och upplevde 
som viktiga punkter (Lantz, 1993). Alla intervjupersoner utfrågades för att re-
flektera över vad de upplevde som viktiga punkter kring e-demokrati. Inom det 
semi-strukturerade formatet var intervjuerna så öppna som möjligt för att på 
detta sätt tillåta intervjuaren att följa alla oväntade responser och reflektioner 
på frågorna för att fånga de intervjuades perspektiv på e-demokrati (Seidman 
1998).  
 
Efter att intervjuerna transkriberats startade analysarbetet där svaren kodades 
för att finna olika mönster i svaren och för att förbereda en teoretisk fördjup-
ning. Under den första analysomgången hittades ett antal teman genom en öp-
pen kodning. Dessa teman definierades tydligare och användes sedan för att 
söka återkommande teman och mönster, vilket resulterade i skapandet av kate-
gorier. Dessa kategorier blev de rubriker som i texten anses vara de tydligaste 
funna förväntningarna och farhågorna kring e-demokrati (Kvale, 1997).   
  
Ungdomsgruppen bestod av fem tjejer och tre killar som nyligen avslutat sina 
gymnasiestudier och var på väg att försöka etablera sig på arbetsmarknaden 
och gå ur ungdomsvärlden in i vuxensamhället. Samtliga intervjuade ungdomar 
var arbetslösa vid intervjutillfället. Ungdomarna hade en hög datorvana och 
använde ofta Internet flera timmar dagligen. De besökta då oftast olika hemsi-
dor, skickade e-post eller var inne på olika chattforum.  
 
Invandrargruppen bestod av en kvinna och tre män som invandrat från öst. De 
var i åldern från 45-60 år och har bott i Sverige 1-2 år. De var kommunplacera-
de i Svenljunga och får hjälp av kommunen med bland annat utbildning, jobb-
sökande och bostad. I sina tidigare hemländer har de utbildats inom vård- eller 
läraryrken och anses vara högutbildade. De anser sig själva vara datorovana. 
Två av dem har en dator och en av dem har gått en IT-utbildning för invandra-
re. Ingen av invandrarna ansåg sig ha använt Internet i någon högre utsträck-
ning. På grund av skilda språk mellan forskaren och intervjupersonerna använ-
des tolk vid dessa intervjuer.  
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Till intervjun med äldre personer från landsbygden var fyra personer inbjudna, 
men det var bara två personer som kom till intervjun. Det var en kvinna i fem-
tioårsåldern och en man i sjuttioårsåldern. Båda personerna var aktiva inom 
kommunen genom byalag och bygdeorganisationer. Dessa ansåg sig vara da-
torvana och använder dator och Internet i sitt vardagliga liv. Även om det var 
två personer som uteblev från denna intervju var denna intervju den längsta i 
både tid och längd på uttalandena från intervjupersonerna. Ämnet ansågs vara 
angeläget och diskussionerna var stundtals intensiva.  
 
Gruppintervjuerna genomfördes för att få en uppfattning av vad vissa medbor-
gargrupper kan uppleva som de viktigaste punkterna kring myndighetskontakt 
via Internet. Genom att låta olika medborgargrupper tala relativt fritt kring oli-
ka teman kan man genom svaren få en ökad förståelse av deras förväntningar 
och farhågor inför e-demokratins utveckling. Fördelen med att inte ha fasta 
svarsalternativ har varit att medborgarna själva har fått välja vilken ”väg svaret 
skall vandra.” (Seidman 1998) Istället för att bli styrda av olika svarsalternativ 
har svaren formulerats av medborgarnas egna ord. Detta medför en högre för-
ståelse av och trogenhet till medborgarnas egna reflektioner (Seidman 1998).  
 
Med en sådan forskningsansats kan det innebära svårigheter med jämförelser 
mellan intervjuer (Holme & Solvang 1997). Exempelvis pensionärer och unga 
personer kan ha olika uppfattningar om vad teknik är och samma ord kan bety-
da olika saker (Cuff & Payne 1992). Inom denna undersökning kan man inte 
heller söka några mönster utifrån exempelvis kön för att utfrågningen inte har 
tagit hänsyn till denna kategori. Medborgarna har varit relativt väl uppdelad 
mellan könen. Av de fjorton intervjuade medborgarna var sju stycken kvinnor 
och sju stycken män. Dock var könen inte jämt uppdelade mellan grupperna. I 
invandrargruppen var männen i majoritet och bland ungdomarna var kvinnorna 
i majoritet. Det går inte heller att dra några kvantitativa slutsatser som kan re-
presentera hela befolkningen. Detta har inte heller varit studiens syfte och där-
med inte utfrågningens. Utfrågningens syfte har varit att låta strategiskt valda 
medborgargrupper utan fasta svarsalternativ få beskriva sina förhoppningar och 
farhågor inför en utökad e-demokrati. Detta för att se om det kristalliserar sig 
olika mönster av skillnader mellan grupperna eller om svaren kan uppfattas 
som likartade.  
 
Målet med undersökningen har alltså inte varit att finna representativa fakta för 
alla medborgare i Svenljunga kommun utan istället att utforska och illustrera 
upplevelser hos medborgarna kring e-demokrati på ett mer kvalitativt sätt 
(Holme & Solvang 1997).   
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Efter en genomgång och diskussion av medborgarnas svar i detta arbete kom-
mer de att jämföras med tjänstemännens svar. En kortare redogörelse av tjäns-
temännens svar har därför gjorts. Redogörelsen av tjänstemännens svar jämförs 
sedan med svaren från medborgargrupperna för att tydliggöra likheter och 
skillnader mellan dessa grupper.  
 
Totalt intervjuades tjugoen tjänstemän (av cirka nittio stycken som arbetar vid 
Svenljunga kommunhus) som delades upp i grupper av cirka fem. Totalt gjor-
des med andra ord fyra stycken gruppintervjuer med tjänstemännen. Några av 
deltagarna arbetade främst med personaladministrationen. De flesta hade ar-
betsuppgifter som gäller organiseringen av offentlig service (exempelvis om-
sorg, samhällsplanering och näringsliv). Lite mer än hälften av de intervjuade 
var i åldrarna 40-65 år och hade en ledande position (de har ett inflytande över 
utformningen av de tjänster som kommunen tillhandahåller). I gruppintervjuer-
na ingick även vissa yngre tjänstemän som var anställda som sekreterare och 
assistenter. Samtliga intervjuade tjänstemän ansåg sig vara vana datoranvända-
re och använde sig av Internet i vardagen och inom arbetet.  
 
Gruppintervjuerna med tjänstemännen tog cirka en timma och spelades in på 
en Mp3-spelare (en intervju spelades in med videokamera). Intervjuerna bestod 
av olika teman kring e-demokrati som tjänstemännen fick diskutera öppet 
kring. Först introducerades varje grupp för ämnesområdet och sedan fick de 
diskutera följande teman; befintliga/möjliga e-tjänster, förtjänster och problem 
för kommunen med e-tjänster, förtjänster och problem för medborgarna och e-
tjänster. När intervjuerna transkriberats utfördes analysarbetet på samma sätt 
som med medborgargrupperna. Det vill säga att under första analysomgången 
genomfördes en öppen kodning för att finna olika teman. Dessa teman definie-
rades tydligare och användes sedan för att söka återkommande teman och 
mönster. Utifrån detta arbete skapades vissa rubriker som sedan jämförs med 
medborgarnas svar.  
 
Citat från intervjuerna skrivs antingen med kursiv text mellan citattecken eller 
med kursiv text med ett repliktecken (–) framför. Frågor och inlägg från inter-
vjuaren står med fetstil.  
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MEDBORGARNAS REFLEKTIONER OCH  
FUNDERINGAR  
 
Det som kan konstateras av intervjuerna med medborgargrupperna är att de 
största farhågorna faller under följande fyra punkter; en standardisering av 
kommunikationen, dålig informationsservice över Internet, att Internet används 
som ursäkt för frånvaron av information på andra arenor, och att olika grup-
per exkluderas från den e-demokratin. En oro som existerar inom nästan samt-
liga punkter är att, för att använde de intervjuades egna ord, en mer ”operson-
lig” service kommer att uppstå på bekostnad av en mer ”personlig” service. 
Som man kan läsa nedan finns farhågor att den mer opersonliga servicen kom-
mer att ha vissa brister som den personliga servicen inte har. Det finns tenden-
ser som tyder på att det är just ungdomar som främst kommer att drabbas av 
dessa påstådda brister i kommunikationen med myndigheter. Det är skillnader i 
intervjusvaren mellan just ungdomsgruppen och resterande grupper som tyder 
på detta. Den tydligaste positiva förväntningen med e-service anses vara att 
man kan finna information snabbt och till en låg kostnad.  
 
En standardisering av kommunikationen? 
 
Ungdomarna framhöll att de använder Internet dagligen och är vana användare 
av exempelvis chattforum, de är ändå skeptiska till att använda Internet i större 
utsträckning i sin myndighetskontakt. Deras svar på varför är att ”vissa perso-
ner bara är sådana” att de vill träffa myndighetspersonerna ”ansikte-mot-
ansikte”.  
 
–  Nej, jag tror att det är rätt individuellt, jag har en tjejkompis som har an-

mält sig via Internet och det tycker hon är jättesmidigt men jag vill hellre gå 
dit. 

 
–  Varför då? 
 
–  Jag är så. 
 
En annan ungdom sade: 
 
–  Vissa personer bara är sådana att de vill ha direktkontakt.  
 
De menar att det är bättre med ”en personlig kontakt” vid vissa ärenden för att 
man får snabbare svar då. En av ungdomarna ger ett exempel på när hon hade 
en fråga kring sitt pass som hon inte fann svar på när hon kikade på Internet 
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och blev irriterad över att det lokala myndighetskontoret inte hade något tele-
fonnummer på Internetsidan (det fanns fax-nummer och e-post men inget tele-
fonnummer). När hon hittade och ringde ett centralt nummer fick hon ”enbart 
en robotröst” och hon ville bara ha ett snabbt svar på en fråga från en konkret 
person. 
 
– Ja, men det var ju det som jag tyckte var konstigt att dom hade en e-

mailadress men inte ett hederligt telefonnummer. Så IT-kompetens finns sä-
kert men jag vill ju bara ringa och prata med dom därför jag tycker att det 
är bättre med, just i det ärendet jag hade så var det bättre med personlig 
kontakt istället för att ta det över datorn.  

 
Invandrargruppen menar att den service som man behöver från myndigheterna 
ofta är så komplex att de behöver kommunicera ”med en människa”. En in-
vandrare menar att vid enklare problem kanske det går bra med Internet, men 
inte vid svårare problem (vid ”krångligare problem vill man ha personlig kon-
takt”). Andra kommentarer av invandrargruppen var:   
 
–  Tänker på frågor vad gäller bostad eller med enkla frågor, det är klart att 

man kan göra eller med på Internet men juridiska frågor är svårare.  
 
–  Det skulle passa bättre i enklare ärenden, men om man har några problem 

och vill reda ut då bättre att personligen gå dit. Men enkla ärenden och ru-
tinmässiga ärenden, det helt okej med tekniken 

 
Exempel på lättare problem är alltså att kika efter bostad och exempel på 
krångligare problem är de av juridisk art. Flera i panelerna använder orden att 
kontakten via Internet är väldigt ”opersonlig” och att det är bättre med en ”per-
sonlig kontakt”. En person i invandrarpanelen menar att ”man får mer informa-
tion för man ställer mer frågor och får tillbaka mycket mer” vid en personlig 
kontakt.  
 
–  Man kan säga att man kan få lite mer när man har personlig kontakt med 

levande människor, då kan man få mera information för man ställer mera 
frågor och får tillbaka mycket mer. Så är det för min del.  

 
–  Jag tänkte fråga vad tänker du på när du hör att man använder Internet 

för att kommunicera med medborgare i kommunen, i skola, teknik, om-
sorg och skatter? 

 
–  Jag vet inte, ibland, vet du, ibland personliga kontakter kan hjälpa att nå 

målet. 



 
 
 
 

 15

–  Men det är lite opersonligt, till myndigheter man kan vända till elektronisk 
form men ibland man kan övertyga mera om man vill nå sitt mål av samtalet 
eller kontakten bättre med personlig kontakt.  

 
Röster i invandrargruppen menar alltså att man kan ”övertyga mera” och ”nå 
sitt mål av samtalet eller kontakten bättre med personliga kontakter”. De flesta 
invandrare uttrycker en positiv inställning till myndigheterna hittills och är 
nöjda med den kontakt de hittills haft, vilken har varit personlig. De ger namn 
på de myndighetspersoner de oftast fått prata med när problem har uppstått och 
berömmer dessa. På frågan om hur invandrarna tycker att kontakten med myn-
digheterna är svarar de bland annat: 
 
–  Vi tycker att det fungerar bra, vi har inga problem, vill vi prata med någon 

så kontaktar vi den personen och vill dom ha kontakt med oss så meddelar 
dom oss. 

 
–  När det uppstår några frågor eller problem så brukar vi ringa och beställa 

en tid, boka en tid, hos våran handledare, då kommer vi och pratar. 
 
Det är dock en invandrare som är missnöjd och han har inte haft samma per-
sonliga kontakt. Mannen beskriver en situation där hans familj var tvungna att 
vänta tre månader på att få pengar för att han givit försäkringskassan fel infor-
mation på en blankett. 
 
–  Jag väntade pengar från försäkringskassan, det blev fel och jag väntade i tre 

månader. I tre månader hade inte kommit pengar.   
 
En av invandrarna för inte samma typ av diskussion om personlig och operson-
lig kontakt troligtvis för att han inte upplevt dessa problem. Detta på grund av 
att han arbetar nära myndigheterna och beskriver hur han kan gå dit på fem mi-
nuter under sin matrast och dylikt.  
 
–  Hur ser dina kontakter ut med myndigheter? Har du elektronisk kontakt 

med myndigheter? 
 
–  Jag har inga problem. Jag har bara personliga kontakter. Jag använder inte 

Internet. Jag ringer eller går ner på middagsrasten. Det är klart på fem mi-
nuter.  

 
Han har alltså ofta personlig kontakt. Personerna från Landsbygdspanelen be-
skriver också att de är vana vid en snabb personlig kontakt med myndigheter.  
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–  Vad är det för typ av kontakt med myndigheter? 
 
–  Ehh det kan man säga det kan… ja det kan vara så att man har skrivelse, 

man har kontakt med tjänstemän här inne på kommunen, det är oftast hit jag 
vänder mig då när det gäller då och då får jag oftast väldigt bra svar.  

 
–  Jag har blivit bekant med kommundirektören lite grann med ett projekt som 

jag håller på med och han tycker det är skojigt och bra men mer är det inte. 
Så dom är informerade.  

 
Personerna i landsbygdspanelen är engagerade i byalag och de beskriver att 
kommunen frågar dem om hjälp:  
 
–  Och byalagen är oftast engagerade i ganska mycket, både kultur och infra-

struktur och vi ska ha åsikter om bredband och sådant, vi ska ta reda på vad 
markägare om dom vill lämna ifrån sig tomter.  

 
Det är en gammal sanning att inga nedskrivna regler eller informationsunderlag 
kan beskriva alla situationer (Thompson & Mchugh, 2002). Det är upp till 
människorna i den konkreta situationen att fylla ut bristerna och det saknade i 
det skrivna. Det uppstår därför problem när den personliga kontakten inte 
finns. Exempel på detta är i de ovan beskrivna situationerna med undringar 
kring passet och pengarna som uteblev i tre månader på grund av brist på in-
formation.   
 
För att kunna arbeta så effektivt som möjligt är en standardisering ofta ett krav 
(Sandkull & Johansson, 2000). Vid en standardisering vet man vad man kom-
mer att möta för något och man vet hur man skall bemöta det. Det är enbart att 
följa effektiviserade rutiner. När man möter något som faller utanför standar-
den måste man bryta rutinen och reflektera över hur man skall agera i den nu-
varande situationen, vilket upptar (dyrbar) tid och innebär en effektivitetsför-
lust. Att abstrahera något innebär att man bortser från det som man anser är 
oväsentligt. Att skapa en mer abstrakt individ innebär att ”skära bort” allt mer 
av personens konkreta och enskilda drag. Detta är något som organisations-
medlemmar måste göra för att en gräsrotsbyråkrat (den person som är medlem i 
en organisation som möter personer utanför organisationen, det vill säga orga-
nisationens klienter) kan inte ”ta in” hela personen. Gräsrotsbyråkraten måste 
skapa en så kallad byråkratisk identitet som inte tar hänsyn till klientens samt-
liga särdrag (Johansson, 1992). Ju mer abstrakt och ju färre särdrag som man 
tar hänsyn till i klientens byråkratiska identitet desto mer standardiserad blir 
klienten och ju effektivare kan man behandla dennes ärenden. Dock uttrycker 
de intervjuade grupperna en rädsla för att standardiseringen kan gå för långt 
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inom e-servicen. Effektivitetstänkandet kan slå knut på sig själv och sluta vara 
en verkningsfull hjälp till de klienter som de har i uppdrag att hjälpa. Om stan-
dardiseringen går för långt och man bortser från allt för många konkreta sär-
drag hos klienterna blir informationen allt för bristfällig. Det vill säga att indi-
viduella särdrag/frågor/kommentarer blir svårare att framföra för sändaren om 
mottagaren, som har makten att bestämma kommunikationens utformning, väl-
jer att standardisera kommunikationen i allt högre grad. Detta är det ena av de 
stora orosmolnen gällandes ökning av en opersonlig kontakt med myndigheter-
na under denna rubrik.  
 
Det andra orosmolnet handlar om en av demokratins viktigaste legitimerings-
mekanismer. Det vill säga en av de principer som gör att även personer som 
röstat annorlunda än majoriteten följer majoritetsbeslutet. Det vill säga att man 
följer ett beslut som inte samstämmer med ens egna åsikter. Detta är möjlighe-
ten att framföra sina egna argument. Det vill säga att en av orsakerna till att 
oppositionen i en demokrati följer ett majoritetsbeslut är att de får framföra 
sina argument om varför man skall ändra beslutet (en annan princip är att be-
slutet skall kunna ändras av ett val i inom en inte allt för avlägsen framtid) 
(Lindahl, 1998). Detta är något som man märkt genom studier av demokratier 
på vad som kan kallas för en makronivå. Samma principer har man dock även 
funnit på en mikronivå. Exempelvis ungdomar på en ungdomsgård följer oftare 
(och mer ”smärtfritt”) beslut som går emot deras egna åsikter så länge de har 
fått framföra sina egna argument och de känner att de blivit hörda av dem som 
fattar besluten (Trondman, 2003). En av farhågorna som uttrycks är att vid ett 
personligt möte kan man framföra sina egna argument om varför ett visst beslut 
skall fattas och att denna möjlighet försvinner vid ett mer opersonligt förfaran-
de (en standardiserad kommunikation lämnar inte utrymme för detta). Det vill 
säga att får man inte framföra sina argument kan man leva med tron att beslutet 
skulle ändras om man bara lyssnade på detta argument och det skapar därför en 
irritation om detta argument inte får framföras. Om man får framföra sina ar-
gument men beslutet kvarstår försvinner ofta denna irritation.  
 
Inom en allt för långtgående standardisering av kommunikationen finns dock 
inget utrymme för egna argument. På grund av detta kan dessa beslut sakna 
legitimitet hos de personer som de berör och i slutändan innebära att de inte 
efterföljs. Människor kan tro att beslut fattas utifrån bristfällig information (att 
exempelvis vissa argument saknas) och detta skapar en urholkning av den livs-
viktiga tilliten till systemet. Detta verkar dock lättare att undvika, enligt inter-
vjuerna, med en fungerande personlig kommunikation.  
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Dålig och bra informationsservice via Internet 
 
Det som nämndes som det mest positiva med en utvecklad e-service var att det 
blir lättare att hämta viss information från myndigheter. Istället för att behöva 
lämna hemmet (om man är uppkopplad) kan man hämta information billigt och 
snabbt från nätet. Exempel på information som hämtas är exempelvis när sop-
tippen är öppen. Grupperna gav exempel på vilken information de vill hämta 
utifrån sina egna intressen. Invandrarna, som redan har nämnts, talade om att 
kunna hämta information om nya lediga bostäder, ungdomarna pratade om att 
kunna hämta information om kultur i närområdet som om exempelvis ett visst 
band spelar där eller dylikt. Landsbygdspanelen pratade om att hämta informa-
tion om olika bylags aktiviteter.  
 
Det finns dock farhågor om att e-service innebär en dålig service. Farhågor 
som har nämnts är att e-post bara kollas var tredje dag eller dylikt. Det som 
diskuterades mest var dock att information inte uppdateras när den behövs och 
att gammal information som inte längre gäller inte tas bort. En i ungdomspane-
len säger att: 
 
–  Ja, men som du ska göra mycket sådant över Internet så gäller det att dom 

kollar och uppdaterar och sådana saker annars så funkar det inte. 
 
–  Att kommunen håller hemsidan uppdaterad? 
 
–  Ja 
 
I landsbygdspanelen går en liknande diskussion: 
 
–  Det ska finnas en ansvarig som raderar på hemsidan. Det ska inte stå om ett 

möte som skall bli och är för fyra veckor sen. 
 
–  Nej, det ska inte vara så 
 
–  Och det ska inte stå ”Den här är inte uppdaterad” Det är så dumt så man 

kan spy. 
 
–  Nej, ja man blir vansinnig. 
 
–  Det är bättre att inte tala om att den inte är och så går man in och gör det i 

morgon istället.  
 
–  Hemsidan under utveckling har man ju sett, det är ju så dumt så. 
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–  Ja, det håller jag med om fullständigt, det är ingen som bryr sig, betyder 
det. 

 
–  Nej, exakt precis och då säger man att dit går jag inte mer.  
 
I båda fallen (dålig uppdateringen av information och att man inte tar bort för-
legad information) skulle detta ha som följd att man slutade använda Internet-
sidan för att inhämta information enligt de intervjuade (”dit går jag inte mer”). 
Kan man inte hämta informationen på annat sätt än på Internet kan informatio-
nen därför bli bristfällig. Landsbygdspanelen utryckte även funderingar kring 
att få personer kommer nog att gå in på myndigheternas hemsida med jämna 
mellanrum för att inhämta information och därmed missa information. 
 
–  Jag tror att dom som tycker det här är fantastiskt är dom som är aktiva i 

dom här hemsidorna. Och dom övriga får väl höra ”har du sett på den och 
den hemsidan att?” Nej, det har jag inte och så går man in och titta på sin 
höjd. Men inte fan går man in och tittar varje onsdag i fall att. 

 
–  Nej, just det 
 
–  Men det gör man med det pappret som går runt, Svenljungabrevet eller vad 

det nu heter, det finns ju Svenljunga- och Tranemotidning och sådant där 
som … som innehåller ganska mycket smått och gått, i varje fall så ögnar 
jag igenom dom. 

 
 –  Det finns ju många olika tidningar 
 
–  Svenljungabrevet är väl något som läses väldigt mycke, som läses av folk. 
 
–  Ja, det tror jag också.  

 
När det kommer tryckt information som exempelvis Svenljunga och Tranemo 
tidning så ”i varje fall ögnar jag igenom dom” menar alltså personerna. Tryck-
ta saker är ett bättre sätt att sprida information på än Internet för att de flesta 
kikar i dessa men när det gäller myndigheters hemsida så ”inte fan går man in 
och tittar varje onsdag.” Åsikten är alltså att folk inte går in på Internet och 
tittar på myndigheters hemsidor regelbundet och kommer därför att missa in-
formation om denna inte även återfinns i tryckta saker som exempelvis lokal-
tidningen (för denna tittar man regelbundet i när den kommer). 
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Internet används som ursäkt för frånvaron av information på andra are-
nor 
 
Några i invandrargruppen har funderingar som går ut på att myndigheternas 
tjänstemän använder Internet för att spara tid och pengar och minska besöken. 
Det finns farhågor som att det kan hända att man blir hänvisad till Internet för 
varje fråga man har (”säga att använda Internet alltid, all information där”). 
Det vill säga att den personliga kontakten ersätts med att man skall söka infor-
mation på Internet. Internet blir alltså en ursäkt för att minska på behövlig per-
sonlig kontakt. Landsbygdspanelen för en dylik argumentation när de utrycker 
en oro för att Internet används som ett ”svepskäl” av myndigheterna. Istället för 
att ha en diskussion utanför Internet kan de säga ”men vi talade ju om det på 
hemsidan”.  
 
–  Men om vi skulle tänka oss att man skulle dra om en väg rakt igenom 

Svenljunga, skulle det inte då vara ganska bra medium att använda sig av 
för att framföra sin åsikt? 

 
–  Nej, det betyder bara att det är som ett svepskäl att säga det att ´ja men vi 

talade ju om det på hemsidan.´ 
 
Detta svar gällde en diskussion som handlande om att ha debatter på Internet 
om exempelvis hur en ny väg skall dras. Det finns alltså farhågor om att myn-
digheter kan använda Internet som svepskäl för att kunna visa att de försökt ha 
en demokratisk diskussion om vissa beslut. Om vi tar med vad som sades ovan 
att man inte kikar regelbundet på myndigheters hemsidor så kan myndigheter 
annonsera på dessa sidor om att det kommer att ske en diskussion om ett beslut 
som de vill ta utan att någon sedan ”loggar in” på diskussionen (för att de inte 
läst denna information).  
 
Detta skulle sociologen John Gaventa (1987) utifrån en av sina maktteorier kal-
la för en andra dimension av makt. En endimensionell maktteori handlar om att 
vinna diskussionen (få mest röster) mellan två eller fler grupper. En demokra-
tisk diskussion är dock sällan endimensionell utan har ofta fler dimensioner. En 
ytterligare maktdimension handlar om att inte enbart vinna diskussionen utan 
att ha makten att kunna bestämma hur själva diskussionen skall vara utformad. 
Slaget är på så sätt redan vunnet innan det startar. Om man hårdrar det skulle 
man kunna hävda att ur en maktposition är det smartast att ha en dåligt uppda-
terad och utformad hemsida vilket gör att den har ytterst få besökare. Om per-
sonerna i maktposition sedan vill bygga en ny väg eller ett nytt stort varuhus på 
en plats som passar dem kan de annonsera att de kommer att diskutera sitt be-
slut på hemsidan som ingen besöker. Om sedan ingen protesterar under denna 
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diskussion kan de bygga vägen eller varuhuset med hänvisning till att inga 
medborgare motsatte sig detta beslut under diskussionen. I längden skulle detta 
skapa ett moras för tilliten till det demokratiska systemet och den makt som 
upprätthålls genom detta system skulle urholkas.   
 
Det går att analysera tankarna om en standardisering av kommunikationen ut-
ifrån samma maktteori. En standardisering av kommunikationen skulle kunna 
skapa ett status qou när det gäller makten. De som har makten kan bestämma 
vilken information som skulle få överföras inom den standardiserade kommu-
nikationen. Standardiseringen innebär att ta bort onödiga eller överflödiga frå-
gor och den sittande makten skulle kunna bestämma vilka frågor som anses 
vara onödiga och överflödiga. Detta innebär alltså att vissa har makten att kun-
na bestämma hur själva diskussionen skall vara utformad och har på så sätt re-
dan vunnit slaget innan det startar 
 
Farhågor kring olika gruppers exkludering från e-demokratin.  
 
I det allt mer utbredda informationssamhället verkar det vara viktigare vilken 
uppkoppling man har än på vilken plats man är (Held 2004). Detta är något 
som landbygdsgruppen och invandrargruppen visar farhågor kring. Inom in-
vandrargruppen finns ett antal personer som inte har Internetuppkoppling och 
är därför rädda att hamna utanför den demokratiska diskussionen om den 
kommer att pågå i allt högre grad på Internet. Några i invandrargruppen kan 
inte svenska och är rädda för att språket kommer att vara en orsak till utanför-
skap på Internet. Redan nu menar de att möjligheten att finna information på 
Internet som bristfällig på grund av att de är dåliga på svenska.  
 
Personerna i landsbygdspanelen talar om en uteslutning av äldre grupper i 
samhället på grund av teknisk okunnighet. De beskriver äldre bekanta som 
hävdar att om de klarat sig hittills utan dator så kommer de att klara sig i fort-
sättningen. De berättar om hur barnbarn försöker att lära sin mormor att klara 
av den nya tekniken.  
 
–  Men sen är det ju så jag menar nu, SMS och allt det här har ju funnits långt 

in och vart sitter barnbarnen nu för tiden? Dom håller på med sina mormor 
och farmor nu, du måste kunna svara på mina SMS mormor, fattar du? Allt-
så dom blir förbannade när inte mormor svarar för att dom inte kan och 
därför sitter barnbarnen med sina gamla nu för att försöka lära dom att 
säga åtminstone ok. (skratt) 

 
–  Ja, just det 
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–  Ja 
 
–  Fattar ni, det kommer från dom unga 
 
–  Ja visst gör det det, man jag menar det ska ändå vara en teknik så att alla i 

samhället har en möjlighet att göra det så länga som inte har fått för sig att 
vi vill inte, och vill inte, vi ska inte.  

 
Dock hävdar de i landsbygdspanelen att om äldre inte vill lära sig den nya tek-
niken skall de inte heller behöva detta. Det finns alltså farhågor om att flera 
inom den äldre generationen kommer att få problem att hänga med om Internet 
kommer att användas av myndigheter i allt större utsträckning. Den nya tekni-
ken ”kommer från dom unga” säger en i landsbygdsgruppen och det verkar 
vara en konsensus att den passar de unga bäst. Utifrån svaren som ungdomarna 
har givit verkar detta dock inte stämma.  
 
Ungdomarna beskriver inte några farhågor över en allt mer Internetbaserad 
demokratisk diskussion. Detta beror inte på att de upplever att de utan problem 
kan delta i diskussion utan på grund av att de är likgiltiga inför den. På frågor 
om den politiska diskussionen går de flesta svaren ut på att de inte är intresse-
rade av den. När en säger att de flesta ungdomar i deras närhet inte heller är 
intresserade av detta får uttalandet medhåll av övriga deltagare i panelen. En 
menade att det som händer i Svenljunga ”inte rör mig i Överlida”. Under en 
diskussion om det skulle vara bra om det gick att diskutera ämnen över Internet 
som exempelvis om de skall bygga en parkering på deras fotbollsplan och dy-
likt gavs följande svar: 
 
–  Men hade det inte varit bra med en sådan här funktion?  
 
–  Om man är tillräckligt intresserad, ja så man tar tag i det och det är inte så 

jättemånga som gör 
 
–  Det är inte många som gör det? 
 
–  Nej det tror jag inte 
 
–  Håller ni med? 
 
–  Ett jakande svar av övriga paneldeltagare 
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Vid ett senare tillfälle ställs följande fråga: 
 
–  Vad diskuterar ni i era Communitys? Finns det någonting där eller är det 

liksom flickvänner och Bush liksom? Vad blir det man pratar om?  
 
–  Man pratar om vad man skall göra i helgen. 
 
–  Det är det man pratar om? 
 
–  Ja, det är inte så mycket. 
 
–  Inte så mycket Bush? 
 
–  Nej. 
 
–  Okej. Är det bra att man inte är så intresserad av att säga sin mening? 
 
–  Men om man inte tycker nåt spelar väl inte det så stor roll och att jag tycker 

ingenting?  
 
Där invandrargruppen och landsbygdsgruppen har diskuterat om hur de har 
farhågor kring den demokratiska diskussionens utveckling för att de inte vill bli 
uteslutna ifrån den, visar ungdomarna en likgiltighet inför densamma.  
 
Något som skiljer ungdomsgruppen och de två övriga grupperna är att de är de 
enda som inte beskriver någon personlig kontakt med kommunens tjänstemän. 
Landsbygdsgruppen skildrar hur de har kontakt med myndigheterna genom 
bland annat sina byalag och hur de är bekanta med vissa inom kommunen. In-
vandrarna berättar om vem eller vilka personer de kontaktar på kommunen om 
de har frågor eller dylikt. Ungdomarna beskriver ingen personlig kontakt med 
någon kommunpolitiker eller dylikt. Detta är troligtvis ett symptom av den 
minskning av kommunpolitiker under senare år som nämns inledningen, vilket 
har ökat gapet mellan politiker och medborgare. Ungdomarna har ingen känsla 
av att de kan påverka myndigheterna på grund av detta avstånd. Intervjuerna 
vittnar om en skepsis mot att det går att ersätta den personliga kontakten med 
ett mer opersonligt Internet. Om yngre generationer växer upp med en mer 
opersonlig kontakt med myndigheter, och därmed aldrig får chansen till en mer 
personlig kontakt som bland annat äldre grupper fått, kommer detta då vara en 
grogrund för en mer likgiltig inställning till demokratin? Om den personliga 
kontakten försvinner och blir mer opersonlig är det då en allt mer likgiltig ung-
domsgrupp vi kommer att få se? Är det så att i motsatts till vad många tror så 
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kommer ungdomarna att vara den grupp som tillhör de största förlorarna i ett 
24-timmarssamhälle med en utbredd e-service? 
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EN SUMMERANDE KOMMENTAR KRING MED-
BORGARGRUPPERNA 
 
Vad man kan utläsa av intervjuerna är att de största farhågorna gäller att en mer 
Internetbaserad myndighetskontakt kan komma att förändra kommunikationen 
med medborgarna. Det finns en oro över att allt fler myndigheter kommer att 
gå den väg som exempelvis försäkringskassan nyligen gjort när de lade ner tre 
av fyra kontor och låter allt fler klienter göra sina ärenden över Internet (Fack-
förbundet ST 2007). Det vill säga att det finns en oro att den Internetbaserade 
e-servicen kommer att bli ett substitut och inte ett komplement till den mer per-
sonliga kontakten med myndigheter. Blir e-servicen ett komplement till andra 
vägar av mer personlig kommunikation anses den ha mestadels positiva effek-
ter, främst då genom snabbare och billigare informationshämtning (och då en-
dast när det gäller mindre komplicerade och lättförstålig information).  
 
En stor del av det som gör Internetbaserad information så attraktiv är att den ur 
vissa aspekter är mer abstrakt än andra former att utbyta information på (som 
exempelvis gentemot ”ansikte-mot-ansikte”). Den är mer abstrakt i den me-
ningen att man tar bort det som anses vara överflödigt. Detta medför att det ab-
strakta har mindre begränsningar i tid och rum än det mer konkreta. Informa-
tion på Internet kan förflytta sig snabbare och lättare (och framförallt billigare) 
än vad exempelvis information på ett papper kan och betydligt snabbare än om 
informationen utbyts ”ansikte-mot-ansikte”. Man har alltså ”lyft ur” informa-
tionen i den konkreta kontexten som mötet ”ansikte-mot-ansikte” innebär och 
gjort den mer abstrakt genom den tekniska utvecklingen. Frågan som upp-
kommer är dock om mycket av det som gör att informationsutbytet ”ansikte-
mot-ansikte” har betydligt fler förflyttningsbegränsningar än information på 
Internet faktiskt tillför informationsutbytet en högre kvalitet? Det överflödiga 
som man har tagits bort för att göra informationen mer abstrakt, och därmed 
mer lättflyttad, kanske inte är överflödigt utan nödvändigt för en fungerande 
demokratisk diskussion? 
 
De intervjuades farhågor utgår från att e-servicen kommer att mer likna en 
standardiserad monolog än en dialog (det vill säga att myndigheter lägger ut 
information på Internet med allt mer begränsade vägar att diskutera informa-
tionen för medborgarna). Det är dock grupperna som upplever att de har en dia-
log med myndighetspersoner som främst beskriver farhågor över att denna dia-
log kommer att försämras. Både deltagarna i landsbygdspanelen och invand-
rarpanelen beskriver att de har en bra personlig kommunikation med myndig-
heterna i kommunen och vill inte att denna skall försämras. Deltagarna i ung-
domspanelen beskriver ingen direkt kontakt med myndigheterna och visar sig 
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vara likgiltig inför den. Det vill säga att den grupp som är mest aktiv på Inter-
net är den som är mest likgiltig inför e-demokratin.  
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TJÄNSTEMÄNNENS FÖRHOPPNINGAR OCH FAR-
HÅGOR 
 
Redan i början av de flesta diskussioner blev det väldigt tydligt att tjänstemän-
nen vid Svenljunga kommun anser att det är väldigt viktigt, och att de är myck-
et intresserad av att upprätthålla en god kontakt med medborgarna i Svenljunga 
kommun. Precis som medborgarna pratade tjänstemännen om skillnaden mel-
lan personlig kontakt och opersonlig kontakt och visade tydligt att den person-
liga kontakten var viktig för dem.  
 
e-Demokrati ansågs förhoppningsvis vara ett sätt att bli mer effektiva utan att 
öka stressnivån. Ett sätt att ”jobba smartare” som vissa tjänstemän sade. De 
menade att man skulle kunna sköta samma uppgifter men göra detta på ett 
snabbare och effektivare sätt. Den främsta fördelen med detta sades vara att 
man skulle kunna frigöra tid för att kunna samtala med medborgare i ännu hög-
re utsträckning. Det vill säga att detta system skulle kunna frigöra mer tid för 
den personliga kontakten och genom detta förbättra kommunikationen med 
medborgarna i det kringliggande samhället.  
 
–  Fast jag tror ju att om det här fungerar så blir vi mer effektiva och mer kan 

..få mer gjort på nåt vis utan att stressnivån ökar. 
 
–  Jobbar smartare. 
 
–  Ja alltså mer rädda om vår tid och att vi …ja, och det tror jag. 
 
–  Vi har möjlighet att åka ut mer i verksamheten alltså ..att vara ute på ett an-

nat sätt om vi kan klara av mycket av informationen via nätet då kan vi göra 
dom besöken som vi behöver göra ute i kommunen. 

 
–  Mm 
 
–  Lägga krutet på den verkliga viktiga mötena 
 
Det skall dock tilläggas att vissa tjänstemän uttryckte en oro att effektivitets-
vinsterna inte skulle användes på detta sätt, det vill säga förbättra den offentli-
ga servicen genom mer direktkontakt med medborgarna. Oron visades genom 
citat att en högre effektivisering skulle innebära att vissa politiker kanske skul-
le anse att man kan ersätta vissa människor med datorer. Att tekniken rationali-
serade bort vissa av de anställda tjänstemännen. Det vill säga ett sätt att minska 
kostnaderna genom att minska arbetsstaben.  
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–  Jag kan faktiskt se ett litet hot i det och det är, i mina svartaste stunder i alla 
fall (skratt) och det är ett politiskt, alltså ett hot att politiker uppfattar att så 
mycket av våra arbetsuppgifter har försvunnit, administrativa arbetsuppgif-
ter i och med att dom sköts på detta viset. Så att man ser att man kan göra 
ytterligare neddragningar på administrativa tjänster. För det är tyvärr hos 
vissa politiker som kanske inte är så speciellt välutbildade själva någon 
slags uppfattning att ”Ja men dom uppgifterna har ju du i datorn, om du 
trycker på knappen så får du ju fram det” Det är i alla fall sånt som jag 
ganska ofta får höra och att det är ett enormt arbete att trycka ihop (skratt) 
ett dokument, det har man ingen uppfattning om. 

 
Vissa tjänstemän visade en oro över att informationsteknologin kan innebära 
allt för intensiva och komplexa arbetsuppgifter. Att det skulle komma allt mer 
krav ”uppifrån” på en ökad flexibilitet och intensifiering. Det vill säga att stän-
digt behöva ta på sig nya arbetsuppgifter och kontinuerliga förändringar i ar-
betsinnehåll. De visade även en oro inför att arbetet kommer att förändras så att 
de känner sig som en kugge i ett IT-maskineri. Det blir bara ”input och output” 
genom en datorskärm utan en personlig kontakt med medborgarna. Detta be-
skrevs som en ”kall värld” och något som de inte såg som något positivt. 
Många hoppades, som skrivits innan, att teknikutvecklingen skulle leda till mer 
personlig kontakt med medborgarna. En utveckling åt ett annat håll sågs som 
något negativt.  
 
–  Men jag menar dom här personliga kontakterna då? 
 
–  Ja man får aldrig glömma dom, dom måste också finnas 
 
–  Dom måste finnas 
 
–  Ja dom måste finnas för konsumenten för försvinner det så blir det en väl-

digt kall värld vi kommer att leva i. 
 
–  Men jag tror inte att man ska se detta som någon kall hård värld som vi går 

in i utan det är ett komplement till det som vi egentligen har idag. 
 
–  Mm, men man får nog inte säga att ”Ni måste fylla i den på nätet utan ni 

har möjlighet att göra det” att man går ut med det rätt och att folk inte 
”dom vill inte ha någon kontakt med oss” utan  

 
–  Nej, men det kan bli den där lilla gråzonen ibland. 
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Tjänstemännen betonade att IT-tjänsterna måste vara användarvänliga. Saknas 
det personlig support och komfort kommer de inte att användas. Det kommer 
att drabba ointresserade personer och framförallt äldre om tjänsterna blir svåra 
att hantera. Det fanns en tydlig rädsla bland tjänstemännen att pensionärer inte 
kommer att använda tekniken om den inte är enkel. När det gäller inklusion-
sproblematiken spelar ålder en viktig roll enligt tjänstemännen. I diskussioner 
om vilka som kan inkluderas och exkluderas inom e-demokratin menade tjäns-
temännen att unga personer var den grupp som lättas skulle inkluderas i e-
demokratin och att de skulle göra det på egen hand. Det skulle vara allt svårare 
att få med äldre personer och få dem intresserade för detta projekt.  
 
Det fanns även vissa farhågor att invandrare skulle bli exkluderade på grund av 
IT-ovana, men främsta oron över invandrargruppen gällde språket. Det vill 
säga att språkliga problem skulle innebära att de hade det svårt att inkluderas i 
e-demokratin.   
 
En annan risk som beskrevs av tjänstemännen var att systemet inte fick bli för 
komplext och för opersonligt. Om systemet blir för svårt och att man inte hittar 
rätt information kommer detta att innebära att det inte används. Den personliga 
kontakten får inte heller begränsas till komplexa och abstrakta IT-system. Detta 
menade tjänstemännen skulle kunna förstöra medborgarnas förtroende för 
myndigheten. 
 
Något som inte diskuterades bland tjänstemännen var att använda IT som me-
dium för demokratisk dialog. Tjänstemännen diskuterade bara IT som ett sy-
stem som skulle kunna frigöra mer tid för en diskussion med medborgarna på 
andra arenor.  
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EN JÄMFÖRELSE MELLAN MEDBORGAR- 
GRUPPERNA OCH TJÄNSTEMÄNNEN  
 
Personlig och opersonlig kommunikation  
 
Vid en jämförelse av medborgargruppernas och tjänstemännens diskussioner är 
användandet av begreppen personlig och opersonlig kontakt/service något av 
det första man slås av. Att alla grupper använder dessa begrepp gör det viktigt 
att försöka definiera vad de menar med dessa uttryck. Samtliga grupper har an-
vänt dessa två uttryck för att skilja mellan två tillstånd. Den personliga servicen 
står för en direktkontakt mellan medborgare och myndighet, medan en oper-
sonlig service står för en kontakt som i mångt och mycket är bestämd och be-
gränsad av viss teknik. Teknik utesluter inte en personlig kontakt i medborgar-
nas beskrivningar. En medborgare diskuterade e-post som att denna form av 
medium definierades som opersonlig. Personen berättade att det kan ta flera 
dagar innan man får svar av myndigheter via e-post. En annan medborgare 
beskrev hur han skickade e-post på natten och fick svar av myndigheterna på 
morgonen och hur nöjd han var med detta. Den senare medborgarens beskriv-
ning liknar mest en beskrivning av personlig service. Skillnaden mellan ex-
emplen med e-post är tiden som det tog innan de fick informationen de efter-
sökte. Detta visar tendenser på att det inte är själva tekniken som är avgörande 
utan hur snabbt man får den information man eftersöker. Denna tanke proble-
matiseras dock av följande exempel. 
 
Ett telefonsamtal mellan medborgare och myndighet räknas som personlig kon-
takt där samtalet förs mellan två personer. Ett telefonsamtal där medborgaren 
endast får information via en förinspelad ”robotröst” räknas som en opersonlig 
service. Det är svårt att exakt definiera vad som skiljer personlig och operson-
lig kontakt i detta fall utan att man hamnar i gråzoner. Det kan handla om en 
skillnad mellan kommunikation realtid och kommunikation i icke realtid. Det 
vill säga att när man pratade med en person fick man information direkt, i real-
tid.  
 
Personen som fick en ”robotröst” som svar när han ringde fick dock informa-
tion i realtid (han fick information direkt av ”robotrösten”). Problemet var att 
informationen som gavs inte var den information som han eftersökte. En viktig 
del i definitionen av personlig service verkar därför vara möjligheten att kunna 
individanpassa informationen. Att individen får den information som hon eller 
han eftersöker i sin specifika situation. En opersonlig service verkar mestadels 
liknas vid en situation där informationssökningen är determinerad, standardise-
rad och oflexibel på grund av teknikens utformning. Den opersonliga kommu-
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nikationen är med andra ord mer begränsad än en personlig kommunikation. 
Flera medborgare beskrev hur det är lättare att få mer information vid en per-
sonlig service, det är lättare att göra sin röst hörd och att det är lättare att få 
fram den information som man behöver vid det specifika tillfället. Exempel 
gavs av medborgarna där de inte hade någon personlig kontakt med myndighe-
terna utan enbart opersonlig och att de därför inte fick fram den information de 
behövde i just sin situation. För att försöka summera och exemplifiera denna 
diskussion så är en opersonlig kontakt exempelvis att endast få information ge-
nom en hemsida. Man får information direkt på hemsidan men finns inte den 
information man eftersöker där finns ingen mer information att tillgå. En per-
sonlig service är när man har kontakt med en myndighetsperson som kan ge 
svar på de frågor man ställer om just sin givna situation.  En personlig service 
är mer flexibel och mindre standardiserad än en opersonlig service.  
 
Den personliga servicen är något som både medborgarna och tjänstemännen 
uppskattar och är rädda att förlora. Tjänstemännen nämner att de kan inhämta 
mer information från medborgarna genom en personlig kontakt. Tjänstemän-
nen menar också att en förlust av den personliga kommunikationen kan innebä-
ra förlust i förtroende bland medborgarna. Vad som i denna undersökning tyder 
på att tjänstemännen har rätt på denna punkt är skillnaden i svaren mellan de 
olika medborgargrupperna. De medborgargrupper som beskriver att de har en 
personlig kommunikation med myndigheterna är de som visar ett starkt intresse 
att bibehålla kontakten med myndigheterna. Det är dessa grupper som visar en 
oro att förlora kommunikationen med tjänstemännen. Den enda grupp som vi-
sar ett ointresse inför kommunikationen med myndigheterna är den grupp som 
inte beskriver någon personlig kontakt med någon tjänsteman, nämligen ung-
domarna. Det finns alltså tendenser i undersökningen att upplevelsen av att ha 
en god kontakt med kommunens tjänstemän är något som påverkar förtroendet 
för myndigheterna positivt. Uteblivandet av upplevelsen av att ha en god kon-
takt påverkar det demokratiska intresset negativt.  
 
Hur utnyttjar man effektivitetsvinsterna? 
 
Både medborgargrupperna och tjänstemännen är överens om att det finns ef-
fektivitetsvinster att göra genom en utvecklad e-service. Medborgargrupperna 
talar om ökad komfort på vissa punkter genom att man lätt och snabbt kan hitta 
information på nätet. Informationen får dock inte vara av för invecklad art. 
Tjänstemännen menar att vissa funktioner går att göra snabbare med hjälp av e-
service. Diskussionen bland tjänstemännen handlar om hur man kan använda 
dessa vinster man gör i tid genom ett effektivare arbetssätt. Tjänstemännen vill 
använda tiden till att öka den personliga kommunikationen med medborgarna 
och därmed troligtvis även öka medborgarnas inflytande. Det finns dock en oro 
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bland tjänstemännen att utvecklingen kommer att gå åt samma håll som tidiga-
re exempel med försäkringskassan. Det vill säga att flera tjänster rationaliseras 
bort genom att medborgarna erbjuds allt fler tjänster genom e-service.  
 
Båda grupperna verkar hävda att en opersonlig service kommer att leda till en 
sämre och mer begränsad kommunikation mellan medborgare och tjänsteman. 
Detta verkar ligga i systemets beskaffenhet. När man går från en kommunika-
tion mellan faktiska människor ansikte mot ansikte och lyfter ur denna sociala 
relation och bäddar in den i ett abstrakt system görs vissa vinster, men även 
vissa förluster. Vinsterna är att det abstrakta har mindre fysiska begränsningar 
än det faktiska och blir därmed snabbare och mer lättflyttligt. Denna hastig-
hetsökning görs dock genom att skala bort det som systemet anser vara onödigt 
för att fortfarande kunna vara operativt. Det är möjligt att denna abstrahe-
ring/bortskalning inte ger så stora förluster när man exempelvis förändrar 
pengasedlar till ren information i ett datasystem (se under rubriken Nya infor-
mationsvägar för en mer utvecklad diskussion kring detta). När det gäller en 
förändring av kommunikation mellan människor verkar dock förändringen in-
nebära tydliga förluster inom kvaliteten av kommunikation. Både medborgarna 
och tjänstemännen verkar vara av åsikten att e-service är ett väldigt bra kom-
plement till den mer personliga kontakten mellan klient och myndighet. De är 
dock negativt inställda till att använda e-service som ett substitut till densam-
ma. Detta på grund av att förlusterna i kvalitén i kommunikationen mellan per-
sonlig och opersonlig service är för stora trots effektivitetsvinsterna.   
 
Svårnavigerat och komplext eller begränsat och ickeflexibelt 
 
Tjänstemännen diskuterade att systemet inte får bli för komplext och svårhan-
terligt. De har fokus på att det är viktigt att systemet blir så lätthanterligt som 
möjligt. Medborgargrupperna uttrycker inte lika ofta en oro att systemet skall 
bli svårnavigerat eller komplext. Deras oro är främst att tekniken blir begränsad 
och ickeflexibel. Detta är en motsats i fokus mellan tjänstemännen och med-
borgarna.  
 
Med begränsad och ickeflexibelt menas här att systemet blir standardiserat. 
Denna standardisering gör tekniken ickeflexibel. Den personliga kontakten är 
mer flexibel och kan genom sin flexibilitet anpassa sig mer till individens öns-
kemål. Det vill säga att en opersonlig e-service inte kan tillgodose alla frå-
gor/behov som en personlig service kan. Medborgarna uttrycker därför inte en 
oro för att tekniken blir för komplex eller svårnavigerad utan att den blir ”för 
enkel”. De uttrycker inte en oro för att de inte kan finna information för att sy-
stemet är för komplext. Utan att de inte kan finna den information de söker för 
att informationen inte finns. För att göra så att systemet innehåller allt mer in-



 
 
 
 

 33

formation och dylikt för att tillfredställa fler individuella behov (för att kunna 
närma sig en personlig service) måste systemet göras mer komplext. I detta fall 
innebär mindre information en lägre komplexitet, och mer information innebär 
en högre komplexitet (Moe, 1995).  
 
Tjänstemännen pratar mycket om att göra systemet så lätthanterligt som möj-
ligt. Detta för att de har en tydlig oro över att systemet kan bli för svårhanter-
ligt (allt för komplext). De tror att blir det för komplext kommer medborgarna 
inte att använda systemet. Medborgarna har en oro för att systemet blir allt för 
begränsat/ickeflexibelt, det vill säga i viljan att göra systemet lätthanterligt be-
gränsas informationen. För att tillfredställa denna oro måste dock systemet bli 
mer komplext. Sannolikt måste man nå en medelväg mellan dessa två stånd-
punkter. Det är dock intressant att medborgarna och tjänstemännen bemöter 
problemet ur två olika synvinklar, från två motsatta håll. Det är därför viktigt 
att den ena synvinkeln inte får slagläge. Det skulle kunna hända att i tjänste-
männens förhoppning att göra systemet så lätthanterligt som möjligt utesluter 
allt för mycket information.  
 
Inkludering och exkludering i e-demokratin 
 
När det gäller farhågor kring faktorer som kan innebära att vissa medborgar-
grupper exkluderas från just e-demokratin stämmer medborgarnas och tjänste-
männens tankar till stor del överens. När det gäller invandrargruppen var denna 
främst oroad över att de skulle bli exkluderade på grund av språket. Tjänste-
männen beskrev språket som den främsta oron inför att invandrare skulle bli 
exkluderade. När det gäller äldre personer menade tjänstemännen att det är de-
ras ovana vid denna form av informationsteknik som kan innebära att de blir 
exkluderade från e-demokratins arena. De äldre intervjuade medborgarna sva-
rade samma sak. De själva var vana IT-användare men upplevde att deras äldre 
bekanta skulle ha problem med tekniken. Detta är den yngre generationens tek-
nik menade de äldre som lät sig intervjuas i undersökningen. Tjänstemännen 
visade också prov på åsikten att den yngre generationen var den grupp som 
nästan automatiskt skulle inkluderas i e-demokratin.  
 
Den yngre generationen visade dock ett tydligt ointresse för e-demokratin. Den 
grupp som alla, förutom dom själva, trodde skulle bli vinnarna i e-demokratin 
kan bli den grupp som använder sig av den minst. Inkludering och exkludering 
inom e-demokratin är inte enbart en diskussion om lättanvändlig teknik utan 
även en diskussion om innehåll och förtroende. Det finns alltså tendenser som 
tyder på att ungdomarna blir exkluderade från e-demokratin på grund av oin-
tresse av innehållet och att inget förtroende till myndigheterna har byggts upp. 
Att alla andra intervjuade grupper tror att ungdomarna nästan automatiskt skall 
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inkluderas i e-demokratin kan därför vara något som kan skapa framtida pro-
blem för tilliten till och användandet av e-demokratin.  
 
Den äldre gruppen beskrivs som att de blir exkluderade från e-demokratin på 
grund av att de inte har förtroende för tekniken, med de har förtroende för 
myndigheterna. Den yngre gruppen beskrivs som att de blir exkluderade från e-
demokratin på grund av att de inte har förtroende för myndigheterna, men de 
har förtroende för tekniken. Båda formerna i brist på förtroende är lika proble-
matiska för e-demokratin.  
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AVSLUTANDE REFLEKTION 
 
De ungas bristande intresse för e-demokrati är ett inkluderingsproblem. Man 
kan inte göra ett generellt uttalande om alla ungdomar i Svenljunga kommun 
på grund av att de unga i denna studie inte är något representativt urval. Dock 
finns det studier som visar på ett minskat intresse för partipolitik och diskus-
sion med politiker bland unga (SOU 2000:1). Precis som i de flesta gamla de-
mokratier i Europa har röstdeltagandet även i Sverige varit på nedåtgång de 
senaste åren (Beetham 2005).  Detta kan tolkas som tendenser som tyder på ett 
generellt minskande intresse för politiska frågor. Det är positivt att tjänstemän-
nen vid Svenljunga kommun är väldigt intresserade och ser det som viktigt att 
ha en god kommunikation med medborgarna. Det är mer problematiskt att man 
diskuterar e-demokrati uteslutande i termer av en e-service, ett sätt att effekti-
visera sitt administrativa arbete. Det skall tilläggas att detta inte är unikt för 
Svenljunga kommun. Tidigare forskning har visat att informationstekniken 
främst används för e-service och inte att utveckla den demokratiska diskussio-
nen (SOU 2000:1).  
 
Det fanns dock exempel på när medborgarna pratade om en personlig kommu-
nikation där informationsutbytet använde teknik som medium. Detta är troligt-
vis något man kan använda för att utöka den demokratiska dialogen med unga 
medborgargrupper. På detta sätt kan man förhoppningsvis använda de ungas 
förtroende för tekniken. De unga använder teknik väldigt mycket i sin vardag 
och detta är troligtvis något som man kan ta till vara på för att öka de ungas 
demokratiska engagemang.  
 
Det demokratiska engagemanget är inget som bara finns inom olika grupper av 
människor utan det är något som skapas genom ansträngning. Unga personer 
måste få uppleva att de kan påverka och att de har en kontakt med beslutfattare 
annars kommer aldrig ett engagemang att uppstå inom dessa grupper. De unga 
personerna måste få uppleva och känna en vardaglig delaktighetskultur 
(Trondman 2003). Det vill säga att de måste se i sin egen vardag hur de kan 
vara med och påverka politiska beslut. På denna punkt har lokala politiker en 
fördel. De är nära ungdomars vardag och kan visa hur de kan påverka i det lo-
kala så att de får en tydlig koppling mellan dialog och beslut. Det lokala är tro-
ligtvis nyckelordet här. Det som de unga tog upp när man talade om vilken in-
formation de eftersökte på kommunens hemsida handlade om kulturevenemang 
som olika musikuppträdande och dylikt. Låt unga vara med och påverka hur 
dessa kulturevenemang utformas. Unga kan även få vara med och påverka hur 
exempelvis nya soffor i skolans uppehållsrum skall se ut eller utformningen av 
regler på fritidsgården.  
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Genom att låta unga vara med i dialogen kring beslut som påverkar och blir 
direkt synliga i deras egen vardag kommer sannolikt deras upplevelse av möj-
lighet till påverkan att öka. Deras upplevelse av att de faktiskt kan påverka och 
blir hörda kommer att öka deras engagemang, intresse och framförallt förtro-
ende för demokratin.  
 
Dessa avslutande funderingar är starkt influerade av den svenska ungdoms-
forskaren Mats Trondmans (2003) projekt Café klokheten. Trondman utgick 
ifrån att samhällsengagemang inte är något som bara existerar hos ungdomar 
utan är något som måste skapas genom egen erfarenhet. Inom projektet Café 
klokheten lät Trondman ointresserade ungdomar vara med i diskussioner kring 
beslut som påverkade deras vardag. Det vill säga att han skapade en vardaglig 
delaktighetskultur. Det var exempelvis beslut som handlade om regler på fri-
tidsgården eller vilka filmer som skulle visas på filmkväller för ungdomar. På 
detta sätt fick ungdomarna uppleva att äldre lyssnade på dom och hur den förda 
dialogen hade inflytande på deras vardagsliv. På detta sätt ökade engagemanget 
och intresset hos ungdomarna och de blev mer och mer socialt produktiva sam-
hällsmedborgare.  
 
Framtida forskningsresurser borde läggas på hur man kan använda e-
demokratin i det lokala för att skapa en delaktighetskultur bland unga personer. 
Många unga har ett gott förtroende för tekniken och de har en god kunskap om 
hur man använder den. När det gäller unga och e-demokrati är det alltså mindre 
en fråga om teknik och mer en fråga om innehåll.  
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Bilaga  
 
Intervjuguide för medborgare/kommuninnevånare 
 
Inledning 
 
Inledning(möjliga enkätfrågor som bör formuleras bättre) 
 
Bakgrundsinformation (ålder, kön, familj, utbildning etc.) 
 
Var jobbar du?  
 
Hur länge har du jobbat på din nuvarande position? 
 
 
Områdets identitet bland innevånarna (Svenljunga) 
 
Skulle ni kunna beskriva den plats ni bor på, och omkringliggande områden i 
kommunen? 
 
Finns det några kännetecken för just eran kommun som ni upplever? Isåfall 
vilka (landsbygdskommun, arbetslöshet, ålderssammansättning, ut/inflyttning, 
näringar)? 
 
Vad upplever ni vara viktiga frågor för kommuninnevånarna i Svenljunga? 
 
Kommunen som myndighet 
 
Skulle ni kunna beskriva själva kommunen som verksamhet, vad förknippar ni 
den med?  
 
Vad anser ni vara kommunens viktigaste uppgift?  
 
Hur ser era dagliga kontakter ut med kommunen? 
 
Hur skulle ni vilja beskriva kommunikationen med kommunens innevånare 
generellt hos er? 
 
Finns det några speciella problem och möjligheter i kommunikationen som ni 
upplever just nu? 
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Synen på E-government bland medborgare 
 
Använder ni er av internet någon gång i era kontakter med myndighe-
ter/kommunen? Isåfall hur? 
 
Hur ser ni på era IT-kontakt med kommunen. Förknippar ni sådana kontakter 
med något speciellt område, funktion etc. (teknik, omsorg, skatter etc.)? 
 
Vilka förväntningar har ni på sådana kontakter? Är det något ni skulle önska av 
ex. innehållet på en hemsida? 
 
Finns det några begränsningar som ni ser i IT-kommunikation mellan medbor-
gare och kommun. 
 
Vad tror ni kommunen har för förväntningar på IT-stödda kontakter med 
kommuninnevånarna? 
 
Varför tror ni att kommunen skulle vilja använda sig mera av internet i sin 
kommunikation med kommuninnevånarna? 
 
IT-kompetens 
Kan ni beskriva vilken IT-användning ni har till vardags? 
 
Tycker ni att ni skulle kunna använda internet/IT i flera sammanhang? Isåfall 
hur? 
 
Var använder ni IT /internet – är det hemma eller på jobbet?  
 
Är det någon i hemmet som använder sig mera av Internet än andra? Isåfall 
vem och till vad? 
 
Har ni tillgång till kompetensutveckling/fortbildning i användningen av olika 
IT-verktyg el.dyl? 
 
Upplever ni att internet/IT-utvecklingen påverkar er vardag på något vis – ex. 
tillgången till service, banktjänster el.dyl? 
 
Diskuterar ni sådana frågor om förändring på grund av internet med era vän-
ner? Om ja: vad brukar ni prata om? 
 
Har ni haft någon möjlighet någon gång att påverka eller förändra något IT-
tillämpning, exempelvis byalagets hemsida el.dyl. 
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Utveckling och delaktighet 
 
Skulle ni kunna beskriva ev. konsekvenser som IT-utvecklingen/internet har 
haft och har för hela kommunen (ekonomi, befolkning, näringsliv, skola, de-
mokrati) ?  
 
Vilken roll tror ni att mera internetkontakt med myndigheter skulle kunna spela 
i det sammanhang som ni beskriver? 
 
Är det något område där ni tror att konsekvenserna blir tydligare ev. är viktiga-
re att uppmärksamma? 
 
Ser ni någon annan viktig aktör - som partier, näringsliv, fack, folkrörelser, 
byalag - som borde involveras? Isåfall varför? 
 
Tror ni att den enskilde kommuninnevånaren påverkas av fler myndighetstjäns-
ter/service på internet? Isåfall hur? 
 
Vilken IT-kompetens tror ni man upplever sig ha ibland kommuninnevånarna? 
 
Kan den enskilde kommuninnevånaren vara med och påverka en sådan utveck-
ling? Isåfall hur? 
 
Hur tror ni att kommuninnevånarna kan engageras i användandet av sådana 
internetbaserade myndighetstjänster (24-timmarsmyndighet)? 
 
Vilken IT-kompetens tror ni man har på kommunen för att bedriva en sådan 
utveckling? 
 
Vilket ansvar anser ni att kommunen har i samband med utvecklandet av en 
24-timmarsmyndighet?  
 
Ser ni några speciella ev. riktade åtgärder som bör sjösättas av kommunen (so-
ciala grupper, infrastruktur etc) ? 
 
Övrigt  
 
Har du något övrigt du vill tillägga?  
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