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Abstract 
This mainly deductive study examines what factors explain the variation of e-
democracy and if, why a causal pathway exists. The deductive feature is carried 
out through examining the predictions of the modernization theory, testing 
hypotheses concerning the link between economic development and wealth in 
relation to e-democracy. Deriving from a theoretical point of departure where e-
democracy is conceptualized with the help of democratic theory, this phenomenon 
is studied in three different but linked empirical parts. A cross-sectional global 
study did establish a relationship between some of the indicators derived from the 
theory; however, the magnitude of the explanatory power was lower at the level of 
e-democracy than at the level of democracy. A cross-sectional national study of all 
Sweden’s municipalities did show that especially high levels of education were 
clearly related to high levels of e-democracy. Approaching the questions of causal 
mechanisms and deviations from the found pattern, case studies did emphasize 
that the linkage between the structural conditions and actor’s-orientated 
explanations largely could verify what is deducted from theory. However, the 
importance of economic possibilities and internal prioritizations inside the political 
organization was essential for the development of e-democracy and was found 
through more inductive approaches.  

The main contribution of this thesis is the results that, both on an aggregated and a 
micro level, verify the theory but also add other important explanations. Another 
important conclusion is the creation of a model for e-democracy where a complete e-
democracy is linked to democratic theory and not only maintains information, 
discussion, and decision-making processes through information and 
communication technology but also does this while strengthening political 
participation and political equality. 

Keywords: e-democracy, democracy, modernization theory, social sustainability, 
comparative politics, information and communication technology. 
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Förord 
När jag för knappt år två år sedan fick möjlighet att påbörja arbetet med en 
doktorsavhandling var det många lyckliga omständigheter som spelade in. Jag 
gavs utrymmet att, inom ramen för det projekt som har finansierat mig, delvis 
fortsätta en forskningsinriktning som jag redan tidigare hade erfarenhet av. Vidare 
bereddes jag möjligheten att utföra denna forskning på heltidsbasis, en synnerligen 
privilegierad förmån. Avslutningsvis har jag under denna tid givits utmärkt 
handledning och fått befinna mig i spännande och kreativa forskningsmiljöer. 
Utan dessa goda förutsättningar hade denna avhandling inte varit möjlig. Av den 
anledningen står jag i tacksamhetsskuld till ett antal personer.  

Varma tack vill jag rikta till min huvudhandledare Marie-Louise von Bergmann-
Winberg. Med outtröttlig entusiasm och tilltro till mig har hon givit mig 
välbehövlig extra energi i avhandlingsarbetet och hjälpt mig att kryssa mellan 
uppkomna svårigheter. Min biträdande handledare Katarina Lindblad-Gidlund 
har på ett förtjänstfullt sätt introducerat mig i ett delvis nytt fält och genom insikts-
fulla kommentarer gjort det möjligt att förbättra avhandlingen. Anders Larsson, 
min chef och forne doktorandkollega, har haft en mycket stor del i möjliggörandet 
av detta. Han anställde mig, har genomgående kommit med goda förslag på mina 
texter och samtidigt givit mig stora frihetsgrader. Jag är övertygad om att allt detta 
har påverkat den här avhandlingen till det bättre.  

Det finns därutöver ett antal personer som på ett eller annat sätt haft avgörande 
betydelse för denna forskningsprocess. Min tidigare handledare Carsten Anckar 
hjälpte mig, vid ett hastigt möte på flygplatsen i Östersund under våren 2009, att 
skissera en hållbar forskningsplan. Han har också vid ett flertal tillfällen givit 
insiktsfulla kommentarer på mina texter och jag är mycket tacksam för hur han har 
ställt upp för mig. Lauri Karvonen har också, inom ramen för seminarier vid 
Finlandssvenska forskarskolan, givit välbetänkta råd för utvecklandet av 
forskningen. Thomas Denk har osjälviskt givit av sin tid för att komma med goda 
råd för hur mina texter kan förbättras. Ett stort tack vill jag även rikta till Svante 
Ersson för en omsorgsfull opposition vid mitt slutseminarium. Hans synpunkter 
har tveklöst gjort det möjligt att stärka avhandlingen i slutskedet av processen.  

Våra återkommande högre seminarier i statsvetenskap har för mig varit ett viktigt 
forum för att pröva idéer och det är en seminariekultur väl värd att vårda. Jag vill 
särskilt tacka Ingemar Wörlund, Susanne Wallman Lundåsen, Pär Olausson, Jon 
Nyhlén, Sara Nyhlén, John Högström, Thomas Widenstjerna och Meeri Brandum 
Granqvist för kommentarer på olika presenterade delar av min avhandling.  

Jag har därutöver haft förmånen att få ingå i en multidisciplinär forskargrupp Sic! 
(tidigare CITIZYS) där deltagarna givit mycket goda råd till förbättringar av min 
forskning. För detta vill jag tacka Katarina Giritli-Nygren, Johanna Sefyrin, Olof 
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Nilsson, Sheila Zimic och Carina Hallqvist tillsammans med ovan nämnda 
Katarina och Anders.  

Huvudfinansiär av mina studier har VINNOVA varit. Jag är tacksam för denna 
möjlighet. Jag vill också rikta ett tack till de kommunala representanter som låtit 
sig intervjuats och på så sätt gjort avhandlingen möjlig. Som externt finansierad 
doktorand har jag haft mitt arbetsrum utanför universitetet. För mig har detta inte 
varit ett hinder och jag vill rikta stora tack till Ewa Mattsson och Anders som givit 
mig en god arbetsmiljö präglad av spännande och utmanande samtal.  

Min flickvän har på fler sätt än vad hon förmodligen kan ana sett till att denna 
avhandling blev skriven. Genom uppmuntrade ord och stöd har hon givit mig en 
oumbärlig trygghet. Jag tänker ofta på allt det roliga som vi har gjort tillsammans 
och inser att det är dessa tillfällen för återhämtning som gjort att jag har orkat 
slutföra denna forskningsprocess! Mina föräldrar och min bror har, genom 
oändliga samtal vid matbordet och över telefon, både bidragit till att skärpa min 
argumentation men också min förmåga att reflektera. För att låta mig växa upp i 
ett hem där diskussionen varit i centrum är jag er oändligt tacksam. Min pappa 
förtjänar ett alldeles särskilt erkännande för att han, under alla mina studieår, alltid 
varit villig att bistå mig med korrekturläsning. Detta förord har han dock fått 
lämna ifred! Den här avhandlingen och arbetet med denna vill jag tillägna mina 
föräldrar för att de under alla mina utbildningsår givit mig de allra bästa utav 
förutsättningar! 
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1 

1 INTRODUKTION 
En av de samhällsförändringar som i hög grad har påverkat den senare delen av 
1900-talet är framväxten av ett informationssamhälle. 1973 pekade Daniel Bell ut 
denna nya samhällsordning som den post-industriella där information är den 
primära resursen.1 Förändringen är på många sätt dramatisk. Sociologen och 
kommunikationsforskaren Manuel Castells har understrukit hur utvecklandet av 
informations- och kommunikationsteknik har lett och accelererat denna utveckling 
och som följd ändrat många aspekter av mänskligt liv. De första orden i hans 
ansenliga dokumentation av detta nya samhälle är karakteriserande för dess 
förändringspotential:  

Mot slutet av den kristna tideräkningens andra årtusende har 
flera händelser av historisk vikt omvandlat människornas 
sociala landskap. En teknisk revolution, med centrum i 
informationsteknologin, omformar i allt snabbare takt 
samhällets sociala bas. Ekonomier världen över har blivit 
beroende av varandra, vilket lett till nya relationer mellan 
ekonomi, stat och samhälle i ett system med skiftande 
geometri.2  

Castells visar på hur interdependenta samhällssektorer påverkas av denna 
remarkabla tekniska innovationskraft. Det inbegriper också politiska processer. En 
följd av detta är att det sociala fenomen som benämns demokrati har förändrats.3 
Förutom att tekniken har påverkat de demokratiska processerna har också en 
särskild term myntats för att beskriva användandet av den nya teknologin i 
politiska processer, e-demokrati, en kombination av orden elektronik och 
demokrati.4 Den aktuella forskningen inom detta område lider idag av, fastän att 
begreppet introducerades på allvar redan under 1990-talet och trots informations-
samhällets påtaglighet och relevans, en teoretisk vaghet och en empirisk oklarhet.5 

                                                           
1 Bell (1973).  
2 Castells (1998a), 15.  
3 Wihlborg i: Sturesson et al., red. (2002), 165-166. 
4 Grönlund (2001a). I litteraturen används detta begrepp synonymt med digital demokrati 
och virtuell demokrati. Ibland används också det närbesläktade begreppet e-deltagande (e-
participation) mer eller mindre synonymt med e-demokrati vilket skapar ett krav på att i 
vissa fall även beakta sådan forskning. I den här studien används dock genomgående det 
mer etablerade uttrycket e-demokrati. 
5 Hacker och van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 1; Macintosh, Coleman och 
Schneeberger i: Macintosh och Tambouris, red. (2009).  
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Med andra ord är begreppet inte konceptualiserat, dvs. varken teoretiskt avgränsat 
eller tydligt relaterat till bl.a. sitt moderbegrepp demokrati. E-demokrati är inte 
heller tillfredsställande empiriskt förklarat, dvs. de faktorer som leder fram till e-
demokrati är inte identifierade.6 Det föregående undantar inte statsvetenskaplig 
forskning. Detta trots disciplinens vana av att analysera demokrati och politiska 
processer.7 Föreliggande avhandlings ambition är att bidra till att fylla denna 
kunskapsbrist. 

Som en följd av detta har denna avhandling sin statsvetenskapliga hemvist i två 
olika underdiscipliner. Den ena, demokratiteori, är upptagen med forskning om 
folkets styre i vilken föreställningar om e-demokrati också ryms. Den andra, 
jämförande politik, särskiljer sig från andra i och med att den beskriver ett tillväga-
gångssätt, att jämföra, och inte signalerar ett särskilt ämnesområde. Att kombinera 
dessa två innebär att studera demokrati genom att jämföra hur den uttrycks och 
varierar i olika samhällen. Både av teoretiska och konceptuella anledningar 
tillämpas demokrati som både ett bredare samhällsfenomen men främst i den mer 
avgränsade formen som e-demokrati.  

Den här avhandlingen är i huvudsak deduktiv, åsyftande att den vill undersöka 
hur väl hypoteser deducerade ur teorier överensstämmer med verkliga 
förhållanden. Med tanke på att studien är positionerad i demokratifältet är fokus 
på tillämpandet av teorier som kan förklara demokrati och framförallt 
underbegreppet e-demokrati. Detta kommer att göras utifrån en betydelsefull 
teoribildning som genomgående kommer att sättas på prov i avhandlingens 
empiriska delar. Denna teori, moderniseringsteorin, har sin moderna bakgrund i 
amerikansk forskning från det sena 1950-talet. Kortfattat postulerar 
moderniseringsteorin att det finns ett positivt samband mellan samhällens 
ekonomiska utveckling och välstånd respektive deras demokratinivå.8 Den 
empiriska prövningen av moderniseringsteorin är ett genomgående tema i 
avhandlingen och ur teoribildningen kommer hypoteser deduceras för att 
möjliggöra en prövning av dess träffsäkerhet. Denna deduktiva del kompletteras 
med användandet av en annan teoribildning. Inte likafullt strikt deduktiv men 
likväl med utgångspunkt i tidigare forskning är tillämpandet av avhandlingens 
andra teoretiska ramverk. Demokratiskt styre är förvisso en förutsättning för 
föreställningar om vad som är en eftersträvansvärd samhällsordning men inte 
tillräckligt för att hantera de politiska, sociala, ekonomiska, administrativa och 
kulturella problem samhällen är drabbade av. I och med detta skapas behov av att 

                                                           
6 Chadwick (2006), 84. 
7 Åström i: SOU (1999), SOU 1999:117. 
8 För pionjärforskningen se: Lerner (1958) och Lipset (1959).  
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beakta andra värden.9 I teoribildningen kring social hållbarhet betonas flera av de 
som ofta negligeras i den konventionella demokratiteorin. Av den anledningen 
kommer denna teori tillämpas i den avslutande empiriska delen. Anledningen till 
detta är att teoribildningen poängterar aspekter som är av särskild relevans för 
lokala utvecklingsförlopp. Att detta inte tidigare tillfredsställande undersökts gör 
det också intressant att studera.10 Social hållbarhet är en av tre dimensioner i det 
vidare begreppet hållbar utveckling och uttrycker en bestämning om hur 
samhällen bör utvecklas vad gäller aspekter som bl.a. rör deltagande, rättvisa, 
jämlikhet och tillgodoseendet av mänskliga behov.11 Social hållbarhet kommer att 
definieras i teoriavsnittet för att kunna användas för att fördjupa synen på 
införandet av e-demokrati. 

Det leder vidare till frågan om en konkretisering av tillämpningen av teorierna: 
hur och på vilket material skall dessa användas? Som tidigare antytts är 
användningen av IT12 i demokratiska processer det sociala fenomenet av 
huvudsakligt intresse, mer kortfattat beskrivet som e-demokrati. Initialt motivera-
des forskningsproblemet med ambitionen att fylla både teoretiska och empiriska 
kunskapsluckor. Dessa motiv behöver emellertid utvecklas. E-demokrati är i den 
här studien intressant på flera sätt. Först och främst kan en teoretisk anledning 
noteras, vilken rör hur demokrati och e-demokrati skall relateras till varandra.13 
Ambitionen att undersöka hur begreppen skiljer sig åt och hur de är besläktade ger 
både teoretiska och empiriska bidrag. Detta är dock mer av en implicit nödvändig 
dimension som överskuggas av två empiriska anledningar. Tidigare nämndes att 
moderniseringsteorin empiriskt skulle prövas. Mer precist innebär det en 
undersökning om teorin kan öka sitt omfång och användas inte bara för att 

                                                           
9 Dahl (2007), 18-23; Schmitter och Karl (1991).  
10 Macintosh i: Chen et al., red. (2008), 88; Weber och Murray i: Shane, red. (2004), 96. 
11 För ursprungskällan se: WCED (1987).  
12 Även om de tekniska aspekterna inte är i förgrunden i denna studie kan det vara viktigt 
att kort beskriva vad som i denna avhandling åsyftas med termerna IT, informationsteknologi 
eller helt enkelt teknik. Dessa är samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats 
genom utveckling av informations- och kommunikationsteknologi. Att tekniken i sig inte är 
i fokus gör att inget utrymme lämnas för att elaborera kring olika tekniksyner. Detta är ett 
annat forskningsspår som tar sin utgångspunkt i teknikfilosofi och som exempelvis kan utgå 
från olika perspektiv på teknik som autonom respektive mänskligt kontrollerad samt 
neutral respektive värdeladdad. För detta se närmast: Feenberg (1999).  
13 Denna relation har återkommande studerats, ofta utifrån olika modellantaganden. Se 
exempelvis: Åström (2001); Norris (2003a); Päivärinta och Sæbø (2008); van Dijk i: Hacker 
och van Dijk, red. (2000). Att denna forskning dock inte är komplett tas bl.a. upp av: 
Macintosh et al. i: Macintosh och Tambouris, red. (2009). 
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förklara demokrati men också för att förklara samhällens nivåer av e-demokrati.14 
Det inbegriper också studiet av teorins utsagor av varför och hur e-demokrati 
kausalt växer fram. Därutöver kommer det också att undersökas hur social 
hållbarhet har beaktats vid skapandet av e-demokratiska processer. Flera teoretiker 
har utvecklat relationen mellan social hållbarhet och demokrati på ett sätt som 
skapar goda möjligheter för att fokusera på de aspekter som är särskilt relevanta 
för de politiska processer som e-demokrati kan sägas bestå av.15 Dessa empiriska 
frågor är inte tidigare tillfredsställande undersökta och får teoretisk relevans när 
utfallen återknyts till de teoretiska ramverken.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Avhandlingens övergripande syfte är att dels förklara variationen i nivåer e-
demokrati och dels förklara hur framväxten av e-demokrati sker. Då denna studie 
huvudsakligen är deduktiv avgränsas syftet till stor del av de teorier som 
tillämpas. Med andra ord kommer förklaringar och den kausala utvecklingen av e-
demokrati huvudsakligen sökas med vägledning av moderniseringsteorin, dock 
kompletterad med en teoretiskt styrd kontroll för alternativa förklaringar. 
Tillämpandet av teorin kring social hållbarhet kompletterar denna ambition genom 
att undersöka hur socialt hållbara värden har beaktats i framväxten av e-
demokrati. Även empiriskt görs betydelsefulla val som formar studien. E-
demokrati och demokrati studeras genomgående som kontinuerliga och inte 
dikotoma begrepp. Att även demokrati initialt undersöks kan motiveras både 
teoretiskt och empiriskt. Sammantaget gör detta möjligt att gradera samhällen efter 
deras nivå av dessa fenomen.16 

Nivå av e-demokrati kommer till allra största del studeras utifrån utbudssidan, 
dvs. i vilken grad politiska system skapar förutsättningar för e-demokratiska 
processer. Ett sådant val sker i enlighet med hur demokratinivå vanligen mäts i 
jämförande studier där upprätthållandet av de institutionaliserande formerna för 
demokratiskt politiskt utbyte är det centrala.17 Med andra ord är utgångspunkten 
att studera i vilken omfattning särskilda procedurer och funktioner möjliggörs.  

                                                           
14 I gruppen av de få studier med ett sådant perspektiv framstår vissa som mer centrala. Se: 
Norris (2001); Medaglia (2007); van der Graft och Svensson (2006). 
15 Sachs i: Becker och Jahn, red. (1999); Magis och Shinn i: Dillard et al., red. (2009). 
16 Se exempelvis: Dahl (1971); Hadenius (1992); Hadenius och Teorell (2005). Dessa 
argumenterar för detta vad gäller demokrati. För en studie som diskuterar detta mer 
förutsättningslöst, se: Collier och Adcock (1999).  
17 Vad avser demokrati är detta det mer frekventa upplägget i kvantitativt orienterade 
studier. Cheibub med kollegor argumenterar tydligt för detta: ”… democracy depends 
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Svaret på varför detta utgör syftet finns det flera förklaringar till. Redan tidigare 
har den allmänna forskningsambitionen motiverats utifrån en identifierad 
kunskapsbrist men det mer specifika syftet kan klargöras utifrån två perspektiv: ett 
intresse för teori eller ett intresse för empiri. Det förstnämnda skulle i det här fallet 
uttryckas som ett huvudsakligt intresse av moderniseringsteorin och dess 
potentiella förmåga att förutsäga nivåer och framväxt av e-demokrati respektive en 
prövning av existensen av socialt hållbara värden i e-demokratiska processer. Det 
andra perspektivet skulle uttolkas som ett huvudsakligt intresse för e-demokrati 
som fenomen. Som vanligt är i situationer där verkligheten polariseras behövs 
nyanseringar.  

Anledningen till att empiriskt undersöka relationen mellan ekonomisk utveckling 
och välstånd å ena sidan och demokrati och dess delmängd e-demokrati å andra 
sidan har att göra med moderniseringsteorins starka ställning inom jämförande 
politik. Det kräver att teorin ständigt utsätts för nya undersökningar både vad 
gäller kontext och dess olika teoretiskt grundade beståndsdelar av explanans och 
explanandum. Det sistnämnda innebär en tillämpning av uppdaterade varianter av 
oberoende förklaringskrafter samt en utvidgning av moderniseringsteorins 
omfång avseende det fenomen den ämnar förklara. På så sätt kan en dylik 
forskningsansats vara av särskilt värde genom att ge empiriska bidrag i form av att 
pröva teorins omgång och förklaringskraft samt visa på adekvata strategier för 
framtida forskning. För att möjliggöra detta krävs emellertid att fokus fästs på e-
demokrati. Ambitionen att kunna förklara e-demokrati ger emellertid en central 
konceptuell implikation. En adekvat operationalisering av begreppet behöver 
nämligen vägledas av en definition som inte bortser från e-demokratins relation till 
moderbegreppet demokrati. Detta leder i sin tur fram till beskrivningen av hur e-
demokratiska processer utvecklas och hur dessa kan appliceras på politiska 
system. Avslutningsvis tillämpas social hållbarhet för att undersöka hur sådana 
värden har influerat e-demokratiska utvecklingsprocesser och på så sätt har 
kunnat komplettera utvecklingen av e-demokrati. 

För att tillgodose detta utgörs avhandlingen av tre olika empiriska under-
sökningar, vilket innebär att det ovan angivna syftet kompletteras med fråge-
ställningar som är direkt anknutna till respektive empirisk del. Detta framgår i 
Tabell  1-1.  

I en global undersökning ställs två frågor med 190 av världens stater som 
undersökningsobjekt. Baserat på omfattande tidigare forskning kan det antas att 
                                                                                                                                                    
exclusively on the presence of certain institutions…” Se: Cheibub et al. (2010), 72. Shirazi visar 
att samma logik kan tillämpas i e-demokratiska sammanhang. Se: Shirazi i: Ozok och 
Zaphiris, red. (2009). 
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ekonomisk utveckling och välstånd samvarierar med demokratinivå, även om 
vissa betydelsefulla studier avfärdar sambandet.18 I en studie som är inriktad på 
prövning av moderniseringsteorin räcker det emellertid inte med att referera till 
tidigare undersökningar; teorins styrka, som den ursprungligen var formulerad, 
behöver empiriskt undersökas. Genom att simultant undersöka teorins förklarings-
kraft på demokrati- och e-demokratinivå kan också den andra frågan besvaras. 
Mer utvecklat, genom att tillämpa en operationalisering som tar fasta på 
moderniseringsteorins olika dimensioner, kan det undersökas om och i så fall hur 
dessa skiljer sig i möjlighet att förklara variationer i demokrati- respektive e-
demokratinivå.  

Tabell  1-1 Sammanställning av frågeställningar 

 

Global undersökning - 
frågeställningar 

 

Kan moderniseringsteorin förklara variationer i demokrati- 
respektive e-demokratinivå bland världens stater? 
 
Hur skiljer sig moderniseringsteorins förklaringskraft åt 
mellan demokrati- och e-demokratinivå? 

 

Nationell undersökning - 
frågeställning 

 

Kan moderniseringsteorin förklara variationer i e-
demokratinivå bland Sveriges kommuner? 

 

Lokal undersökning - 
frågeställningar 

 

Vad förklarar avvikelser till det förhållande 
moderniseringsteorin stipulerar? 
 
Sker framväxten av e-demokrati i enlighet med vad 
moderniseringsteorin stipulerar? 
 
I vilken utsträckning har social hållbarhet beaktats i 
utvecklandet av e-demokrati? 
 

 
Den mellanliggande undersökningen, den nationella, syftar till att undersöka 
variationer i e-demokratinivå på en kommunal nivå. Av både metodologiska och 
teoretiska anledningar har de 290 svenska kommunerna valts ut för denna 
undersökning. Kortfattat skapar detta urval goda möjligheter till att minimera 
felkällor i data och kontrollera för alternativa förklaringar samtidigt som det 
studerade fenomenet ger en lämplig kombination av mognad och spridning i det 
valda landet. Forskningsfrågan avser om teorin kan förklara kommunernas 

                                                           
18 För sammanfattning av forskningsläget se: Diamond (1992); Wucherpfennig och Deutsch 
(2009).  
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variation i e-demokrati och i så fall vilka aspekter av moderniseringsteorin som är 
centrala och vilka som inte är det. Undersökningen ger utrymme till ett skarpare 
test av moderniseringsteorin där kontrasterande förklaringar kan inkluderas i hög 
utsträckning för att frågan skall kunna besvaras med större visshet.  

Den undersökning som utförs på lokal nivå, skiljer sig från de tidigare två i och 
med att metoden här är huvudsakligen kvalitativ, jämfört med de tidigare 
kvantitativa tillvägagångssätten. Även denna undersökning har en distinkt 
teoretisk koppling och utförs i formen av fallstudier som för urval är beroende av 
utfallet i den mellanliggande undersökningen. Ifall ett samband statistiskt kan 
bestämmas mellan ekonomisk utveckling och e-demokrati kommer ett antal fall att 
väljas ut. För att ha möjlighet att besvara frågeställningarna kommer olika typer av 
fallstudier att genomföras. Eventuella avvikelser från ett styrkt samband hanteras 
lämpligast genom analys av avvikande observationer. Det innebär närmare att 
kommuner som både särskiljer sig positivt och negativt studeras. Givet samma 
förutsättningar väljs ett representativt fall ut för att närmare kunna undersöka hur 
utvecklingen av e-demokrati sker över tid och den kausala kedjan i en sådan 
process. Det svarar upp mot den andra frågeställningen. Moderniseringsteorins 
beskrivningar av utvecklingen av demokrati tillämpas samtidigt som den 
kvalitativa ansatsen ger utrymme till att söka mer induktiva förklaringar.  
Sammantaget för dessa fall får teorin social hållbarhet en konkret roll i och med att 
den e-demokratiska utvecklingen relateras till de värden som teorin framhåller. På 
så sätt ställs frågan huruvida de värden som social hållbarhet förmedlar beaktats i 
arbetet med e-demokrati i de studerade kommunerna. Det gör det möjligt att 
undersöka huruvida det finns en medvetenhet kring lokala hållbarhetsfrågor i det 
kommunala arbetet som avser e-demokrati för att på så sätt komplettera bilden av 
e-demokrati och dess utveckling.  

Den globala, den nationella och den lokala undersökningen, kan relateras till 
varandra på olika sätt. Två olika analysnivåer används. Undersökningsobjekten i 
den globala studien är världens stater medan de utgörs av svenska kommuner i de 
andra två undersökningarna. Två olika metodologiska ansatser används. Den 
globala och den nationella studien kännetecknas av kvantitativa eller extensiva 
tillvägagångssätt och jämförelse mellan undersökningsenheter medan den lokala 
undersökningen kännetecknas av en kvalitativ eller intensiv ansats med ett mindre 
antal fall och en kombination av jämförelse mellan och inom-perspektiv.19 Denna 
forskningsdesign beskrivs mer utvecklat i kapitel  3 där också fördelarna med 
kombinationen av olika analysnivåer och olika metoder utvecklas. Även kraven på 

                                                           
19 Bryman (2002); Teorell och Svensson (2007), kap. 10.  
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en valid överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationalisering av 
begrepp, med beaktande av olika analysnivåer, problematiseras.20  

Samhällsvetenskap skall bidra till att förklara aspekter av den värld vi lever i.21 
Denna studie efterlever detta axiom på två specifika sätt då den avser att både 
förklara ”vad” och ”varför” avseende e-demokrati. Avhandlingen undersöker, uti-
från moderniseringsteorins ram, vad som förklarar variationer av e-demokratinivå. 
Studien syftar därutöver till att förklara varför denna eller dessa variabler leder 
fram till förändringar i e-demokrati genom att blottlägga de kausala mekanismerna 
mellan oberoende och beroende variabel. Detta motsvarar vad som i metodologisk 
litteratur benämns som fullständig förklaring, dvs. både identifierandet av vilka 
oberoende variabler som förklarar variationer i den beroende och varför och hur 
det sker. Det är en analys som nödvändigtvis sker utifrån olika analytiska nivåer.22 
En ytterligare fråga är att undersöka hur socialt hållbara värden har beaktats i den 
kausala utvecklingen av e-demokratiska processer. Tidigare redogjordes även för 
ett teoretiskt intresse beträffande relationen mellan demokrati och e-demokrati. 
Denna frågeställning är inte uttryckligen anknuten till någon av de empiriska 
delarna utan kommer att hanteras utifrån teori och empiri sammantaget.  

BAKGRUND 
De teorier som bidrar till förklarandet av demokrati och e-demokrati är självfallet 
anknutna till den politiska verkligheten. En översiktlig kunskap om bryggan 
mellan teori och verklighet kräver en redogörelse för den politiska utvecklingen 
som lett fram till e-demokrati. Det kommer att ges i detta avsnitt som är särskilt 
kopplat till utvecklingen i USA och Europa där tekniken tidigast fick genomslag. 
En specifik beskrivning ges också av den svenska utvecklingen då avhandlingens 
empiri till stor del utgörs av svenska förhållanden.  

De politiska initiativ som lett till att informationsteknik på allvar applicerats i 
politiska processer kan spåras till 1990-talets USA. Dåvarande senator Al Gore 
utarbetade 1991 lagförslaget ”High Performance Computer Act” som samma år 
antogs av kongressen. Lagen är en central del i utvecklandet av USA i riktning mot 
ett informationssamhälle och har både haft betydelse för den tekniska utvecklingen 
                                                           
20 Sartori (1970).  
21 King et al. (1994), 15. 
22 I metodologisk litteratur görs ofta denna distinktion med hjälp av termerna kausal effekt 
(en oberoende variabels påverkan på variationen i en beroende variabel) och kausal 
mekanism (de företeelser som binder samman variabler), se: Gerring (2007a), 43-48; King et 
al. (1994), kap. 3. För explicita diskussioner om fullständiga förklaringar, se: Gerring (2010), 
1502; Hedström och Ylikoski (2010), 54. 
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och det politiska ansvarstagandet. Med detta gav staten bl.a. uppdraget att 
utveckla ett nationellt nätverk och instruerade samtidigt berörda myndigheter att 
på olika sätt koordinera sitt arbete för att främja en informationsteknologisk 
utveckling.23 Vid tiden för Clintonadministrationen fortsatte denna strävan under 
benämningen ”National Information Infrastructure”, vilken ofta förknippas med 
termen ”information highway”, dvs. utvecklandet av ett höghastighetsnätverk. För 
utvecklingen i Europa hade det ungefär samtida författandet av den s.k. 
Bangemannrapporten stor betydelse. Arbetet leddes av den tyske kommissionären 
Martin Bangemann. Influerad av den amerikanska utvecklingen började 
Europeiska rådet att arbeta för att ansluta nätverk till varandra men också för att 
enas om gemensamma standarder för tjänster och applikationer och på så sätt öka 
kapaciteten och hastigheten.24 I kölvattnet av rapporten togs en verkställighetsplan 
fram vilken etablerade IT-frågor till ett av EU:s mest centrala politikområden. 
Utvecklingen har sedan dess drivits i form av handlingsplaner under 
benämningen ”eEurope”. Den första av dessa inleddes 1999 av kommissionen med 
de centrala målen att: ”föra in varje medborgare, hushåll och skola, varje företag och varje 
förvaltning in i den digitala tidsåldern och se till att de får tillgång till internet”.25 
Efterföljande handlingsplan ”eEurope 2002” hade ett liknande syfte men i och med 
att den ingick i Lissabonstrategin också ett starkare fokus på teknikens betydelse 
för tillväxt och konkurrenskraft. Även om det betonats i de tidigare handlings-
planerna var det inte förrän i ”eEurope 2005” som vikten av elektronisk förvaltning, 
”e-government”, tydligt underströks. I beskrivningen av planen framgår inte bara 
att alla offentliga förvaltningar skall vara bredbandsanslutna senast 2005 men 
också att utvecklandet av interaktiva offentliga tjänster bör prioriteras.26 Detta 
efterföljdes av strategin ”i2010” vilken fokuserar på tre ämnesområden: ett 
gemensamt europeiskt informationsområde, investeringar i informations- och 
kommunikationsteknologiforskning samt ett europeiskt informationssamhälle där 
alla kan delta. Det sista inbegriper att informationssamhället skall vara all-
omslutande och där offentliga aktörer använder tekniken för att erbjuda tjänster 
mer tillgängligt och kostnadseffektivt än tidigare.27 Inom ramen för ”i2010” 
nämner kommissionen också ambitioner som har direkt bäring för e-demokrati. 
Man uttalar att tekniken kan användas för att engagera medborgare i offentliga 

                                                           
23 Networking and Information Technology Research and Development (1991), 5 januari 
2010.  
24 Bangeman, red. (1994).  
25 European Union (1999), 5 januari 2010. 
26 European Union (2005), 5 januari 2010.  
27 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005); Europeiska Gemenskapernas 
Kommission (2006).  
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debatter och i beslutsfattande i allt från kommunal till europeisk nivå. Kommissio-
nen vidtar också åtgärder för att utveckla e-demokrati runt om i unionen och 
möjliggör också diskussion och konsultation via sin egen hemsida.28 Fästs blicken 
åter på USA har Obamaregimen genomfört flera reformer inom detta område. Den 
mest uppmärksammade är förmodligen tanken om ”Open Government” där det 
federala styret och dess underorgan med hjälp av IT och internet skall öka 
transparensen hos det politiska styret. I EU är den nu aktuella strategin ”Digital 
Agenda” som sträcker sig från 2010 till 2020. De bakomliggande motiven är huvud-
sakligen ekonomiska, att skapa en framgångsrik digital ekonomi, men även sociala 
ambitioner kan noteras. Vissa e-demokratiska kopplingar kan också uppmärk-
sammas under rubriken e-förvaltning. De ambitioner som nämns är jämfört med 
”i2010”-strategin däremot blygsamma. Det handlar framförallt om att förenkla 
informationsutbytet och skapa vissa interaktiva funktioner.29 

Även i Sverige har IT-frågor haft ett särskilt politiskt utrymme sedan första halvan 
av 1990-talet. Dåvarande statsminister Carl Bildt kallade 1994 samman och ledde 
själv den första IT-kommissionen. Arbetet resulterade bl.a. i betänkandet 
”Informationsteknologin – Vingar åt människans förmåga”30 där relationen mellan 
demokrati och teknik framhölls. Utvecklingen fortsatte efter regeringsskiftet 1994 
och kom att ligga till grund för den IT-proposition som antogs 1996. I denna 
framgick på flera punkter vikten av IT som ett medel för bl.a. ökad demokrati.31 Av 
direktiven till den omfångsrika parlamentariska demokratiutredningen som 
initierades 1997 framgår det att man särskilt skall ta hänsyn till informations-
teknikens betydelse för den demokratiska processen. I slutbetänkandet noteras att 
hittills är de medel som satsats för att utnyttja IT:s potential i demokratiska 
processer klart begränsade. I de fall då sådana projekt bedrivs är de vanligen 
koncentrerade till att öka informationsutbudet med hjälp av IT och inte att 
stimulera andra demokratiska grundsatser som deltagande och inflytande. 
Utredningen menar att stöd som möjliggör att medborgarnas åsikter kan tas 
tillvara bör prioriteras. Slutbetänkandets positiva syn på IT utmynnar i att man 
bedömer att tekniken är särskilt lämplig för att: underlätta ansvarsutkrävande 
genom ökad insyn i offentlig förvaltning, för att stärka dialogen inom partier och 
mellan partier och medborgare samt genom att stärka civilsamhället och 
deltagande.32 Till demokratiutredningens skriftserie hör därtill en särskild publika-

                                                           
28 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2005); Europeiska Gemenskapernas 
Kommission (2006).  
29 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2010). 
30 SOU (1994), SOU 1994:118. 
31 Regeringen (1995), proposition 1995/96:125 
32 SOU (2000), SOU 2000:1.  
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tion betitlad ”Elektronisk demokrati”, skriven av Anders R Olsson. Olsson menar att 
debatten i Sverige om kopplingen mellan IT och demokrati är outvecklad men 
pekar samtidigt på en företeelse som gör att Sverige har goda förutsättningar för 
att utveckla e-demokrati, nämligen med hjälp av offentlighetsprincipen. Strävan att 
informera medborgarna om politikens verksamhet ger goda incitament till 
användandet av nya kanaler. Bidraget från Olsson pekar också på att utvecklingen 
mot e-demokrati försvåras genom avsaknaden av IT-mognad inte bara hos 
beslutsfattare utan också bland forskare.33 Den kraftiga bredbandsutbyggnaden i 
Sverige har därefter resulterat i en större potentiell andel av medborgarna som kan 
delta i e-demokratiska aktiviteter men också i att IT-frågor fått en starkare ställning 
i samhällsdebatten. Den största delen av det e-demokratiska arbetet bedrivs på 
regional eller kommunal nivå. I en rapport från 2001 uppmärksammade Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) flera e-demokratiprojekt ute i landet och relaterade 
dem till olika faser i policyprocessen.34 Efterföljande nationell politik på området 
har emellertid i högre utsträckning bedrivits under samlingsnamnet e-förvaltning. 
Regeringen Reinfeldt lanserade 2008 sin ”Handlingsplan för eFörvaltning” och 
inrättade året efter en delegation som skall bidra till genomförandet av 
handlingsplanen. I direktiven till delegationen framgår att denna även skall ta 
hänsyn till den utveckling som sker inom det e-demokratiska området.35  

TEORETISK REFERENSRAM 
Den statsvetenskapliga forskning som på något sätt innefattar demokrati är bred 
och mycket omfattande. Tillämpningen av demokratiteoretiska stoff i den här av-
handlingen kommer därför kortfattat att presenteras och kategoriseras. Bland av-
handlingens olika teorier kan man skilja mellan den forskning som försöker 
beskriva och definiera demokrati och e-demokrati, den som försöker förklara 
förekomsten och framväxten av dessa fenomen och den inriktning som kan ge en 
djupare förståelse och komplettera synen på e-demokratiska utvecklingsprocesser. 
De första teoretiska delarna är nödvändiga, dels för att utröna den relation som 
finns mellan demokrati och e-demokrati och dels för att tillgodose en adekvat 
empirisk prövning. De andra har fokus på teoretiska förklaringar av variationer i 
demokrati, och främst i detta fall, e-demokrati. Den avslutande teoretiska 
dimensionen avser tillämpning av social hållbarhet i utvecklingen av e-demokrati. 
En schematisering ges i Figur  1-1 där relationen mellan de olika teoretiska och 
empiriska beståndsdelarna tydliggörs. 

                                                           
33 SOU (1999), SOU 1999:12. 
34 SKL (2001).  
35 Regeringskansliet (2008); Finansdepartementet (2009).  
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Figur  1-1 Förhållandet mellan teori och empiri 

 

 
Bestämmandet av demokrati går lika långt tillbaka i historien som de 
demokratiska grekiska stadsstaterna. De antika filosoferna Platon och Aristoteles 
har trots sin skepsis mot demokrati varit och alltjämt är centrala källor till hur 
demokrati utmejslas och relateras till andra styrelseformer.36 Av än större betydelse 
för den moderna tillämpningen av demokratiska system är många av upplysnings-
filosoferna. Särskilt avgörande är idén om politisk representation, tidigt 
formulerad av John Locke och Montesquieu för att sedermera översättas i praktik, 
exempelvis av de amerikanska grundlagsfäderna.37 I den mer nutida forskningen, i 
många fall ledd av Robert Dahl, återfinns utvecklade diskussioner om vad ett 
demokratiskt samhälle bör innebära och hur nära det demokratiska idealet ett 
praktiskt styre kan komma.38 Att demokratiska samhällen kan utvecklas i olika 
riktning förutspåddes redan av Aristoteles, som menade att man kan skilja mellan 
olika former av demokrati. Detta tankegods har utvecklats under det senare 1900-
talet, framförallt av David Held.39 Av särskilt vikt för den här avhandlingen är hur 
tekniska innovationer utvecklar demokrati. Den forskning som studerar e-
demokrati är präglad av sin korta existens men försöker i enlighet med den övriga 

                                                           
36 Platon (2003) [427-347, f.Kr]; Aristoteles (1993) [384-322 f.Kr.]. I detta och efterföljande 
teoretiska avsnitt innefattar referenser till äldre skrifter årtalet för verkets originalutgåva 
eller där det detta är osäkert till författarens levnadsår. 
37 Locke (2004) [1690]; Montesquieu (1998) [1748]; Hamilton et al. (1987) [1787-1788]. 
38 Dahl (2007).  
39 Held (1997).  
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demokratiforskningen bestämma e-demokrati, belysa fenomenet ur olika 
perspektiv och relatera det till sitt huvudbegrepp. Av särskild relevans för denna 
forskning har Pippa Norris, Ann Machintosh, Åke Grönlund, Kenneth L. Hacker 
och Jan van Dijk varit.40 Med hjälp av dessa och ytterligare teoretiska bidrag kan 
definitioner av demokrati och e-demokrati åstadkommas. Dessa blir essentiella för 
operationaliseringar i de kommande empiriska delarna.  

Den andra demokratiteoretiska del som kommer att användas i avhandlingen är 
den som i någon bemärkelse gör anspråk på att förklara uppkomst och variationer 
av demokrati. Här återfinns en flora av tänkbara förklaringar men den mest 
dominanta, moderniseringsteorin, har valts. Även om uppfattningen existerat 
sedan Aristoteles först uttryckte den, var det inte förrän på det sena 1950-talet som 
man kunde leda i bevis att mer välmående och moderna samhällen i allmänhet 
också är mer demokratiska. Med olika tillvägagångssätt och undersökningar från 
Mellanöstern respektive Europa och Latinamerika drog Daniel Lerner och 
Seymour Martin Lipset sina slutsatser.41 Teorin har därefter empiriskt prövats 
utifrån många olika aspekter, bl.a. rörande linjäritet och kausalitet. Särskilt viktigt 
för denna avhandling är den begränsade forskning som undersökt huruvida teorin 
kan användas för att förklara variationer i e-demokrati.42   

I den tredje empiriska delen används också teorin om social hållbarhet som ett sätt 
att komplettera demokratiteorins svårighet att belysa vikten av frågor som rör 
deltagande, rättvisa, jämlikhet och tillgodoseendet av mänskliga behov i lokala 
utvecklingsprocesser. Teoribildningens moderna historia börjas i det FN-ledda 
arbetet av den s.k. Brundtlandkommissionen som resulterade i publikationen ”Our 
Common Future”. Kommissionens arbete utmynnande i en beskrivning av hur 
mänsklighetens miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala problem kan nås 
genom en hållbar utveckling.43 Senare bidrag har delat upp hållbar utveckling i de 
symbiotiska begreppen: ekologisk, ekonomisk och social. Utifrån föreställningen 
om att demokrati endast är en del i strävan mot de kvalitéer ett önskat och gott 
samhälle kan präglas av blir betydelsen av social hållbarhet viktig. Begreppet har 
en särskild relation med demokrati och med lokala utvecklingsförlopp och blir på 
så sätt ett adekvat sätt att skapa en ökad förståelse för vilka värden och kvalitéer 

                                                           
40 Bland författarnas mer centrala studier se: Norris (2001); Macintosh (2004); Grönlund 
(2001a); Hacker och van Dijk, red. (2000).  
41 Lerner (1958); Lipset (1959).  
42 Däribland: Norris (2001); Medaglia (2007); van der Graft och Svensson (2006). 
43 WCED (1987).  
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man beaktat i utvecklandet av e-demokrati i de studerade kommunerna för att ge 
en breddad syn på fenomenet.44  

DISPOSITION 
Efter att forskningsområdet och de syften och frågeställningar som vägleder 
avhandlingen nu har introducerats följer i kapitel 2 det teoretiska kapitlet. Detta är 
indelat i fyra avsnitt. Först behandlas fenomenet e-demokrati, med inledning i dess 
moderbegrepp demokrati. Därefter följer de teoretiska delar som skall appliceras 
på begreppet, nämligen moderniseringsteorin och teorin om social hållbarhet. 
Kapitlet avslutas med en sammanställning av definitioner och hypoteser, 
nödvändiga för den empiriska prövningen. I kapitel 3 redogörs för de metod-
mässiga antagandena. Initialt behandlas två, för avhandlingen, karaktäriserande 
egenskaper. Därefter beskrivs urval, operationaliseringar, datainsamling, tillväga-
gångssätt och svårigheter för respektive empirisk undersökning. I kapitel 4 följder 
de tre empiriska delarna: den globala undersökningen, den nationella och slutligen 
den lokala. I kapitel 5 återfinns slutsatser där de empiriska utfallen återknyts till 
syfte och frågeställningar och de teoretiska ramverken. I kapitel 6 ges en engelsk 
sammanfattning av avhandlingen. Kapitel 7 utgörs av referenser. Avslutningsvis 
finns ett antal bilagor.  

*  *  *  

Det problemområde som avhandlingen utgår från har nu presenterats. Grundat på 
detta har syfte och forskningsfrågor formulerats. Den korta presentationen av 
studiens teoretiska referensram kommer nu i kapitel 2 att fullt ut utvecklas. Det 
innebär att teoretiska problematiseringar kommer leda fram till definitioner och 
testbara hypoteser. Kapitlet består av tre delar innan det summeras och inleds med 
en redogörelse av den beroende variabeln, e-demokrati, och dess relation med sitt 
moderbegrepp demokrati. Därefter följer en genomgång av moderniseringsteorin 
och teorin om social hållbarhet.  

                                                           
44Littig och Grießler (2005); Magis och Shinn i: Dillard et al., red. (2009); Sachs i: Becker och 
Jahn, red. (1999), 
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2 TEORI 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att fullt utvecklas. Till en 
början behandlas den forskning som försökt konceptualisera e-demokrati. Det 
innebär en utblick till den traditionella demokratiteorin innan den mer samtida 
behandlas. Därefter redogörs mer explicit för e-demokrati genom en 
problematisering av den forskning som direkt har fokuserat på detta begrepp. 
Syftet med denna teoretiska behandling är att åstadkomma definitioner av både e-
demokrati och demokrati. Därefter skiftas fokus. Moderniseringsteorin, som 
försöker förklara variationen i demokrati, behandlas och hypoteser deduceras. 
Därpå bearbetas teorin om social hållbarhet, vars innebörd skall studeras i relation 
till e-demokratiska utvecklingsprocesser och en definition av begreppet ges. 
Avslutningsvis syntetiseras det teoretiska kapitlet.  

E-DEMOKRATI OCH DESS FÖRHISTORIA  
I introduktionen nämndes att e-demokrati inte är tillfredställande konceptualise-
rat. Vad som då framförallt åsyftades var att begreppet varken är teoretiskt 
avgränsat eller tydligt relaterat till sitt moderbegrepp demokrati. Detta kräver en 
teoretisk bestämning av begreppet demokrati. Förutom att ligga till grund för 
precisionen av e-demokrati är också en definition av demokrati viktig för 
operationaliseringen av begreppet i den globala studien. Således förefaller det 
oundvikligt att inte inleda med att studera e-demokrati utifrån dess förhistoria 
demokrati.  

Fenomenet demokrati är ett av de begrepp som är och sedan länge har varit av stor 
betydelse i samtliga samhällsvetenskapliga discipliner. Mest omfattande är 
sannolikt demokratiforskningen inom statsvetenskapen, en vetenskap som sedan 
länge ställt sig och försökt besvara frågor som exempelvis rör vad demokrati är, 
hur och varför fenomenet uppstår och hur själva utvecklingsfasen ser ut. Sedan 
begreppet myntades och praktiserandet av idéerna inleddes har demokrati 
påverkats av samhällets tekniska utveckling. Ursprungligen hade teknik-
utvecklingen primärt betydelse för tillgången till och omfattningen av den 
demokratiska processen. I och med framväxandet av informationsteknologi har 
emellertid en mer fundamental transformation skett. Den demokratiska historien 
och dess moderna omdaning, driven av en teknisk utveckling, är innehållet i den 
första delen av detta kapitel.  

Avsnittet består av fyra delar. Inledningsvis beskrivs demokratins historia och 
framväxandet av den moderna demokratin. Återgivningen växlar mellan 
demokratisk teori och centrala historiska materiella skeenden innan begreppet 
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definieras. Den direkta behandlingen av e-demokrati beskrivs både empiriskt och 
teoretiskt. I avsnittet behandlas även ett e-demokratiskt politiskt system, dess 
processer, funktioner, varianter och tillkortakommanden. Därefter definieras e-
demokrati. Avslutningsvis diskuteras de båda begreppen i relation till varandra 
samtidigt som avsnittet summeras. 

Demokrati och dess framväxt 
Begreppet demokrati, på grekiska demokratia, myntades förmodligen i den grekiska 
stadstaten Aten och består av en sammansättning av två ord. Det första, demos, 
betyder folket och det andra, kratos, styre, vilket på svenska kan sammansättas till 
folkstyre. En utveckling av det som idag känns igen som demokrati påbörjades just 
i det antika Grekland under 500-talet f.Kr. Detta innebär emellertid inte att demo-
kratiska procedurer ej existerat tidigare, långt före de utvecklades i Europa. Redan 
1947 sammanförde historiken Thorkild Jacobsen begreppet primitiv demokrati 
med de tidiga civilisationerna i Mesopotamien. Så tidigt som 2000 f.Kr. styrdes 
assyriska kolonier av sammanslutningar där samtliga kolonisatörer var berättigade 
att ingå. Liknande inslag kan återfinnas både i senare Mesopotamiska kungariken 
och i det antika Egypten där härskaren utfärdade dekret endast efter intensiva 
överläggningar med församlingar där medborgare var fria att ingå.45 Till skillnad 
från dessa tidiga exempel hade de europeiska stadsstaterna sedan urminnes tider 
präglats av varianter på auktoritära styrelseformer. Av det skälet blir införandet av 
demokrati i Aten och andra stadsstater under 500 f.Kr. en central källa för demo-
kratins utvecklingsförlopp.46  

Den stadsstat från vilken det återfinns flest källor är Aten. I Aten var processen 
mot demokrati utdragen. Det första steget togs under Solons statsmannatid, 
knappt 600 f.Kr., och omfattade en rad reformer som stärkte de fattigaste samhälls-
klasserna, bl.a. genom skuldavskrivning, och genom etablerandet av politiska 
institutioner som var tillsatta med representanter från samtliga samhällsklasser. 
Det var dock inte förrän nästa 100 år senare, under Kleisthenes styre, som den 
tidigare aristokratin slutligen ersattes med det som kan benämna som en tidig 
version av demokrati.47 Historieskrivaren Herodotos ger prov på två viktiga 
skeden i Atens utveckling. Efter att det auktoritära styret fördrivits, genom lands-
förvisningen av despoten Hippias, uppstod en intern maktkamp mellan befriarna 
Kleisthenes och Isogoras. I denna politiska och militära konflikt segrade 
Kleisthenes efter att det atenska folket tagit hans parti. Hans gunst bland med-
borgarna kan förklaras av att han införde ett nytt system för medborgarskap, 

                                                           
45 Jacobsen (1943); Schemeil (2000).  
46 Dahl (2007), 27.  
47 Dunn (2005), 32-33.  
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baserat på boendeort och inte släkttillhörighet. Denna progressiva indelnings-
grund blev källan till rätten att delta i den politiska processen.48 På följande vis 
beskriver Herodotos det fria Aten runt år 510 f.Kr.: 

Nu hade Aten vuxit. Och inte bara på en punkt utan på alla kan 
man märka, att den demokratiska jämlikheten är något 
eftersträvansvärt, eftersom atenarna inte var överlägsna sina 
grannar i krig, så länge de styrdes av självhärskare, men 
däremot när de befriades från dessa, blev de allra främsta. Man 
märker tydligen, att så länge de var förtrycka, uppträdde de 
fegt, enär de arbetade för sin härskare, men att däremot efter 
frihetens förvärvande var och en arbetade med iver för sitt eget 
bästa.49  

Den atenska demokratin bestod, precis som i Greklands övriga samtida demo-
kratiska stadsstater, av ett politiskt system där makten var fördelad bland flera 
organ.50 Det som närmast förknippas med utövandet av den särskilda antika 
direkta demokratin är den s.k. folkförsamlingen, ekklesia. Folkförsamlingen 
utgjorde den huvudsakliga lagstiftande makten där medborgarnas vilja uttrycktes 
jämlikt genom att tillåta samtliga medborgares deltagande, både i form av röstning 
och rätten till att plädera och föreslå lagar inför församlingen. De övriga organen 
med politisk makt utsågs, radikalt nog, med hjälp av lottning. En viktig anledning 
till detta var principen om avlösning, och lotten blev ett rationellt sätt för att 
hantera detta.  Rådets, boule, 500 ledamöter lottades fram för en period på 1 år. I 
rådet var alla 139 kommuner, deme, representerade och uppgiften var dels att 
utarbeta dagordningen för folkförsamlingen och dels att verkställa dess beslut. De 
atenska domstolarna fylldes med representanter från heliaian, vilken bestod av 
6000 årligen framlottade medborgare bland frivilliga kandidater. Domstolarna 
hade betydande politiska uppgifter. Alla medborgare kunde exempelvis väcka åtal 
mot förslag som lades fram inför folkförsamlingen vilka senare prövades i 
domstolarna. Även inom statsförvaltningen användes lotten. Av de cirka 700 
ämbetena i den atenska statsförvaltningen tillsattes omkring 600 genom lottning. 
Omfattningen av direkt demokrati bör alltså förstås genom att beaktande av den 
väl utbyggda strukturer med av politiska institutioner som konsoliderade det 

                                                           
48 Herodotos  (2004) [ca. 484 - 425 f.Kr.].  
49 Herodotos (2004) [ca. 484 - 425 f.Kr.], 341.  
50 Det fanns emellertid även avgörande skillnader mellan dessa stadsstater. Atens storlek i 
jämförelse med andra stadsstater ledde till behovet av ett mer omfattande institutionellt 
landskap. Se: Hansen (1992).  
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politiska systemet.51 Under 300-talet f.Kr. började dock den atenska demokratin 
vackla. Återkommande strider med makedonierna hotade demokratin men 
detsamma skedde även internt genom att demokratins försvarare successivt för-
svagades och slutligen föll den år 260 f.Kr.52  

Man kan dock med rätta ha skarpa invändningar mot att benämna dessa stads-
stater som demokratiska. Exemplen hämtade från den atenska stadsstaden är inte 
heller unika. Den kanske viktigaste omständigheten är förhållandet med att inte 
alla invånare gavs statusen som medborgare. Denna rättighet var exklusivt 
reserverad för vuxna och fria atenska män som på båda sidor härstammade från 
staden. Kvinnor, slavar och främlingar tilläts följaktligen inte att delta i de demo-
kratiska processerna.53  Med dagens måttstock framstår alltså detta samhällssystem 
som högst odemokratiskt. Det finns emellertid flera anledningar till att denna 
ordning trots allt kan sägas vara ursprunget till dagens demokrati. Charles Tilly 
pekar på att de grekiska stadsstaterna gav upphov till en ny form av med-
borgarskap där en fundamental del av detta, dvs. rätten till deltagande i folk-
församlingen, grundades på jämlikhet.54 Mogens Herman Hansen frågar sig hur 
den klassiska demokratin är jämförbar med dagens demokrati. Han finner likheter 
oavsett om demokrati betraktas som ett politiskt system eller en politisk ideologi. 
Som politiskt system var demokratia ett folkstyre och som ideologi bildat av tankar 
kring frihet och jämlikhet. På så sätt återfinns både liknande ideologier som 
politiska strukturer i dagens demokratier.55    

Att dåtidens centrala tänkare hade olika uppfattningar om den antika demokratin 
vet man idag. Perikles (495-429 f.Kr.) som styrde Aten från år 443 f.Kr. var en av 
demokratins främsta förespråkare. I hans berömda liktal över stupade atenare i de 
peloponnesiska kriget, nedtecknat av historiken Thukydides, beskriver han det ny-
danande politiska systemet:  

Vi hava ett statsskick, som icke slaviskt efterhärmar andra 
sedvänjor; snarare äro vi själva ett föredöme för åtskilliga, än vi 
efterlikna andra. Dess namn är demokrati, emedan inflytande i 
staten icke är begränsat till ett fåtal utan tillkommer de flesta. I 
privatlivet äger var och en enligt lagen lika rättigheter. Och vad 
anseende beträffar, som någon i ett eller annat avseende 
åtnjuter, så uppskattas han i det offentliga livet icke högre, 
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emedan han tillhör en viss samhällsklass, än på grund av sin 
personliga duglighet. Ej heller hindras han av bristande 
anseende på grund av sin fattigdom från att utföra något till 
statens fromma.56  

Platon som tidvis levde i den i atenska demokratin hänvisar sällan till denna i sina 
skrifter men uttalar sig om demokrati i allmänhet. Hans grundinställning är 
negativ. Han varnar för att styrelseformen gör medborgarna alltför frihets-
törstande. Enligt Platons profetia slår detta först över i en form av anarki vilken 
sedermera underminerar demokratin som slutligen övergår i tyranni. Istället 
förordade Platon en stat där de bäst lämpade skall styra.57 Platons elev Aristoteles 
har förvisso en mindre skeptisk syn gentemot demokrati än sin läromästare men 
intar likväl en kritisk hållning. I ”Politiken” separerar Aristoteles tre styrelseformer 
i en god och en urartad variant, vilket framgår i Figur  2-1. Det som är mest 
intressant ur ett demokratiteoretiskt perspektiv är hans separation av demokrati i 
två former. Den mer moderata demokratin menade Aristoteles vara den mest 
lyckade styrelseformen. Den benämns som en medborgarstat, politeia, och beskrivs 
som en blandning mellan aristokrati, dvs. de bästas styre och folkstyre. Aristoteles 
tanke med politeia var att fördela makt och ansvar utifrån kapacitet. En mer 
renodlad form av demokrati, i figuren benämnd extrem demokrati, varnade 
Aristoteles för. I den skulle den stora medborgarskaran styra: ”Folket blir liksom en 
enda envåldshärskare sammansatt av många, ty flertalet härskar, inte som individer utan 
alla tillsammans”.58 Detta blir att likna med termen ”massans diktatur”.59 

Figur  2-1 Aristoteles kategorisering av statsskick i lyckade och urartade former 

Lyckad form Monarki Aristokrati Politeia 
 

 
Urartad form 

 
Tyranni 

 
Oligarki 

 
Extrem demokrati 
 

 
Ungefär samtidigt som utvecklandet av demokrati i de grekiska stadsstaterna 
antog man i Rom ett politiskt system benämnt republik. Ursprungligen hade endast 
högreståndspersoner rätt att delta i styret av republiken men sedermera fick även 
folket, begränsat till den manliga delen, rätt till medverkan. Även i den viktigaste 
av dessa församlingar, senaten, kunde representanter från de breda folklagren ingå. 
Senaten hade formellt endast rådgivande uppgifter men influerade i betydande 
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grad den exekutiva makten. Trots att samtliga medborgare gavs rätten att delta i 
Roms församlingar var det dock i praktiken endast en mindre skara som gjorde 
detta. Varje medborgares politiska inflytande var emellertid avhängig hans 
förmögenhet. Det resulterade i att de lägre klassernas röster endast var av 
betydelse i vissa fall. Då kunde de å andra sidan få skiljedomsbefogenheter. Detta 
politiska system var verksamt under lång tid men övergick successivt till ett mer 
auktoritärt styre och de demokratiska inslagen med rådgivande folkförsamlingar 
försvann kring år 130 f.Kr.60 

För att finna historiens nästa tydliga spår av demokrati får man förflytta sig nära 
1000 år framåt i historien. Under delar av 1000-talet kan man, i huvudsakligen i 
norra Europa, finna föregångaren till det man idag menar är ett avgörande och 
nödvändigt inslag i demokratier, nämligen förekomsten av ett parlament. Vikinga-
tidens folkförsamlingar, ting, kan liknas vid lokala parlament där fria män 
tillsammans fattade beslut i frågor som rörde lokalsamhället. Det är viktigt att 
understryka att detta ofta gjordes utifrån en uppfattning om att alla fria män 
betraktades som jämlika. Ett utvecklat exempel på detta är den isländska riksdagen 
som idag precis som under sitt inrättande på 900-talet benämns alltinget. Vid 
skapandet av alltinget fungerade det som ett nationellt ting på Island, hierarkiskt 
placerat över de lokala motsvarigheterna. Detta påminner starkt om den antika 
världens folkförsamlingar: ekklesia respektive senat. En betydande förändring är 
emellertid de första spåren av församlingar som bygger på tanken om representa-
tion. Dessa kan återfinnas i de norra delarna av Europa. I Sverige skapades under 
1400-talet en tidig version av ett system baserat på representation då förhistorien 
till den svenska riksdagen utgjordes av möten mellan den svenska kungen och 
viktiga representanter för de olika samhällsklasserna, stånden. På liknande sätt 
utvecklades tidiga förelöpare till dagens parlament i Holland, Flandern och 
England.61  

Återgår man till Sydeuropa kan man under tidig medeltid finna varianter på 
politiskt styre som påminner om de antika varianterna i Rom och Grekland. Även i 
dessa fall rör det sig om stadsstater som runt 1100-talet hade demokratiska inslag i 
sitt styre. Det var bl.a. de rika stadsstaterna, Venedig, Florens och Milano, som i sin 
vurm för antikens Grekland och Rom tillämpade ett republikanskt styre där 
framför allt en privilegierad minoritet unisont utgjorde stadsstatens ledning.62 
Dessa exempel på politiskt styre med demokratiska inslag existerade fram till 
mitten av 1300-talet. Även lokala bondesamhällen i Centraleuropa styrdes av folk-
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församlingar där samtliga män, i vissa fall endast de jordägande, gavs rätt att delta. 
Ett särskilt dokumenterat exempel på detta är Grisons i nuvarande Schweiz där 
tankar om lokalstyre och jämlikhet präglade samhället.63 För att finna det första 
exemplet på en demokratisk konstitution måste man dock både ge sig längre fram i 
tiden och lämna den europeiska kontinenten. 1638 författade nämligen med-
borgarna i Hartford, i nordöstra USA, och närliggande städer vad som är känt som 
den första demokratiska konstitutionen. Det skulle emellertid dröja runt 200 år 
innan den demokratiska idén på allvar började sprida sig.64 

Framväxandet av den moderna demokratin 
Robert Dahl beskriver två parallella utvecklingsskeden som har lett fram till 
dagens demokratiska system.65 Den republikanska tanken, med rötter från 
Aristoteles, har under årens lopp utvecklats och kan under 1700-talet delas upp i 
två inriktningar, en konservativ och en radikal. Den konservativa republikanismen 
underströk förvisso vikten av människans likhet inför lag och nödvändigheten av 
folkets delaktighet i det politiskt styre men önskade sig samtidigt ett blandat, mer 
moderat, styre. Detta skulle ta sig uttryck genom en kombination av demokrati, 
aristokrati och monarki, att jämföra med Aristoteles politeia, och med tydliga drag 
från den Romerska republiken. Den radikala republikanismen förordade 
emellertid å sin sida en större betoning på inslaget av demokrati för att tillgodose 
folkets intressen. Det praktiska utfallet av dessa båda inriktningar blev ett system 
som tillgodosåg båda grupperingarnas intressen, dvs. ett demokratiskt system med 
befogenheter fördelade på olika institutioner, en lagstiftande, en verkställande och 
en dömande. Denna specifika maktdelningsprincip var tidigare uttryckt av 
Montesquieu.66  

Utvecklandet av republikanismen leder vidare till upplysningstidens idéer om ett 
representativt politiskt system. Här gör man bäst i att skilja på teori och praktik. 
Bland de filosofer som var förgrundsfigurer märks Montesquieu, Locke och Sieyès. 
Med sin idé kring maktfördelning menade Montesquieu i ”Om lagarnas anda” att 
den lagstiftande institutionen bör grundas på ett urval där folket, förutom de mest 
”ringa” ges rätten att välja sina representanter till en lagstiftande församling. För 
att tillgodose att människor som utmärker sig genom börd, rikedomar eller 
anseende inte skall förtryckas menar även Montesquieu att en andra kammare bör 
existera.67 Tidigare hade Locke, redan 1690, i sin ”Two Treatises of Government” 
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framhållit idén om representation, vilken skulle vara rättvis och jämlik.68 Abbén 
Sieyés, en av Frankrikes ledande teoretiker vid tiden för franska revolutionen, 
utvecklade själva filosofin bakom tankarna med ett representativt styre. Sieyés 
ställde upp en distinktion mellan opolitisk och politisk representation där den sist-
nämnda skall spegla nationens gemensamma intressen. Konkret utförs detta bäst 
med ett styre där den exekutiva makten är flerdelad.69  

I och med framväxandet av den teoretiska konstruktionen av ett representativt 
system gavs goda möjligheter att kringgå tidigare dilemman med att medborgar-
skaran måste vara numerärt begränsad och dessutom geografiskt koncentrerad. 
Dessa båda drag var ju exempelvis utmärkande för den atenska demokratin. 
Redan före enandet av den amerikanska federationen hade man, som tidigare har 
framgått, i flera av de brittiska kolonierna ett system grundat på en demokratisk 
bas. Vid utarbetandet av konstitutionen till Amerikas förenta stater 1789 var 
influensen stor från de ovan behandlade filosoferna. Den amerikanska konstitutio-
nen innebar dels etablerandet av ett representativt system och befästandet av tros-, 
yttrande-, förenings- och församlingsfrihet. James Madison, som var den 
huvudsaklige författaren, får stoltsera med faktumet att vara en av de huvud-
personer som omvandlade demokratins teoretiska idéer till en praktisk 
tillämpning. I ”The Federalist Papers” från åren innan konstitutionen antogs 
utvecklar Madison och medförfattarna Hamilton och Jay sina tankar. Centralt 
bland dessa var det direkta praktiserandet av ett representativt styre.70  

Även den franska revolutionen 1789 var betydelsefull om än präglad av våld och 
blodsutgjutelse. Trots att den efterföljdes av ett icke-demokratiskt styre, påverkade 
revolutionen den demokratiska utvecklingen i Europa. Försöket att omforma det 
gamla styret sände svallvågor utöver hela världen. Dunn menar exempelvis att det 
var denna utdragna process som väckte demokratin till liv igen. Kanske bekräftas 
en sådan hypotes av att författningarna i Norden under det tidiga 1800-talet 
omformades och det kungliga enväldet gick mot sitt slut. En utveckling mot 
demokrati påbörjades.71 Att upplysningens form av demokrati alltjämt saknade 
många av de inslag som idag anses vara nödvändiga kan exemplifieras med den 
antingen normstyrda uppfattningen eller den lagstiftade grundsatsen om att med-
borgarnas valda representanter var dem överlägsna. I flera av de europeiska 
länderna som vid dåtiden tagit de första stegen mot demokratiskt styre var den 
rådande kulturen, med sin tilltro till social hierarki, tydlig med att de valda 
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representanterna endast kunde härstamma från aristokratin. I vissa länder infördes 
till och med förmögenhetskrav för valbarhet.72  

I Mills ”Considerations on Representative Government” från 1861 är det högst 
påtagligt att ett representativt styre beskrivs som det ideala för en fri stat och 
filosofin som grundar resonemanget är nu mer förfinat än 1700-talets mot-
svarigheter. Mill understryker vikten av samtliga medborgares deltagande och 
finner med utgångspunkt i detta en möjlig väg: 

From these accumulated considerations, it is evident that the 
only government which can fully satisfy all the exigencies of the 
social state is one in which the whole people participate; that 
any participation even in the smallest public function, is useful; 
that the participation should every where be as great as the 
general degree of improvement of the community will allow; 
and that nothing less can be ultimately desirable than the 
admission of all to a share in the sovereign power of the state. 
But since all can not, in a community exceeding a single small 
town, participate personally in any but some very minor 
portions of the public business, it follows that the ideal type of a 
perfect government must be representative.73 

Den moderna demokratin är till skillnad från den antika förknippad med en annan 
territoriell indelning nämligen med framväxandet av nationalstaten. Att då stater 
började röra sig i demokratisk riktning innebar, som tidigare setts, inte att man 
dessförinnan helt varit i avsaknad av nödvändiga institutioner. Både i de 
skandinaviska länderna och i Storbritannien existerade exempelvis lagstiftande 
församlingar sedan medeltiden.  Genom att utveckla och modifiera dessa 
institutioner skapades flera av de nödvändiga förutsättningarna för den moderna 
demokratin.74  

Ett kännetecknande drag i denna utveckling är att spridningen av den moderna 
demokratin som styrelseform skett i vågor, där flera stater under en avgränsad 
period övergått från auktoritärt styre till demokrati. Samuel Huntington menar att 
en demokratiseringsvåg har följande karaktäristiska drag: 

… a group of transitions from nondemocratic to democratic 
regimes that occur within a specified period of time and that 
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significantly outnumber transitions in the opposite direction 
during that period of time.75  

Huntington tidsbestämmer den första demokratiseringsvågen till 1828-1926 och 
Markoff som är verksam inom samma fält verifierar detta.76 Influerade bl.a. av de 
idéer som spreds i och med den franska och den amerikanske revolutionen demo-
kratiserades ett antal länder under denna tid.  1828 utgör brytningstid i och med 
att USA kring denna tidpunkt övergick till vad som kan benämnas ett dåtida 
demokratiskt styre. Denna utveckling spred sig främst till Europa där Frankrike, 
Storbritannien och flertalet andra mindre länder demokratiserades. Förutom 
Europa och Nordamerika spred sig demokratins principer till andra delar av 
världen. Tidigast ut med allmän rösträtt för både män och kvinnor var exempelvis 
Nya Zeeland, 1893. Vågen fortsatte även till Sydamerika där både Argentina och 
Chile demokratiserades. Enligt Huntingtons klassificering pågick trenden fram till 
1926. Under den senare delen av mellankrigstiden kan den första tydliga reversibla 
vågen noteras, främst bland länder som strax innan första världskriget etablerat 
demokratiskt styre. Stater vars demokrati var äldre än från 1910 lyckades 
emellertid bättre stå emot den auktoritära trenden. För de nyligen demokratiserade 
staterna var situationen värre. Endast 4 av de 17 länder som övergått mellan 1910 
och 1931 lyckades bibehålla demokratin under 1920- och 1930-talet. I flera fall till 
följd av den ekonomiska depressionen och förödmjukelsen av förlorarna efter 
första världskriget.  De mest uppenbara exemplen på stater där en motreaktion på-
börjades är Italien, Polen, Tyskland och de baltiska länderna. Dessutom skapades 
också problem i de länder som lyckades behålla demokratin då politiskt radikala 
strömningar i varierad utsträckning spred sig och influerade det politiska tonläget. 
Under andra världskriget var också de största delarna av demokratiska Europa 
någon gång ockuperade av tyska arméer.77  

Andra världskrigets slut är startpunkten för den andra demokratiseringsvågen. En 
följd av detta blev etablerandet av demokrati i Västtyskland, Italien, Österrike och 
Japan. Även i Sydamerika åter- eller övergick ett antal stater till demokrati efter 
krigets slut. En annan viktig faktor som stimulerade demokratisering var upp-
hävandet av det kolonialvälde många av de europeiska staterna fortfarande 
bedrev. Detta ledde till demokratiskt styre i exempelvis Indien, Sri Lanka, 
Filippinerna och Nigeria. En motvåg uppstod i slutet av 1950-talet, främst i 
Sydamerika. Det rörde sig om länder som efter krigsåren lyckats etablera en skör 
och bräcklig demokrati där militärkupper spred sig över kontinenten. Det hela på-
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börjades i Peru och spred sig till Brasilien, Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile och 
Uruguay. Liknande mönster, om än i mindre utsträckning, återfinns i Asien där 
det bl.a. i Pakistan och Filippinerna etablerades auktoritära former av politiskt 
styre.78 

Den tredje vågen påbörjades 1974 och avslutades 1991. Under tiden övergick 31 
länder till att bli demokratiska. Bland de tidigaste exemplen är den omställning 
som skedde i Sydeuropa, där auktoritära styrelseskick upplöstes, främst i Grek-
land, Portugal och Spanien. Även i Sydamerika och Asien skedde en liknande ut-
veckling. 1978 togs en ny demokratisk konstitution i bruk i Ecuador och en 
liknande utvecklig skedde i Peru och sedermera i flera länder i Latinamerika. Även 
i Asien noterades under perioden en demokratisk utveckling, bl.a. i Turkiet som 
1983 övergick till civilt styre och i Filipinerna där demokratin kunde återinrättas 
1986. Under slutet av 1980-talet började kommunistiska stater i Asien och Europa 
sönderfalla. Flera länder i Östeuropa kunde lösgöra sig från Sovjet och etablera 
demokratiska institutioner. På så sätt demokratiserades bl.a. Tjeckoslovakien, Öst-
tyskland och Polen, en process driven av de breda folklagren. Sovjetunionen föll 
1991 samman i flera stater av vilka flera sedermera blev demokratiska medan 
andra alltjämt är auktoritära. En unik omständighet med avslutandet av den tredje 
vågen år 1991 är att Huntington inte empiriskt kunnat underbygga förekomsten av 
någon tydlig reversibel process.79  

Sedan 1991 har världens andel av demokratier fortsatt att öka. I Europa har 
sönderfallet av f.d. Jugoslavien genom inbördeskriget givit upphov till nya 
demokratiska stater, däribland Slovenien och Kroatien. Andra europeiska exempel 
är baltstaterna Estland, Lettland och Litauen som efter frigörelsen 1991 successivt 
konsoliderats till demokratiska stater. Även i Afrika existerar motsvarande 
exempel, däribland Ghana och Sydafrika. Ghana har sedan antagandet av den nya 
konstitutionen 1992, vilken tillåter konkurrerande politiska partier, gradvis 
utvecklats i demokratisk riktning samtidigt som apartheidregimens fall i Sydafrika 
möjliggjort ett styrelseskick där inga etniska grupper exkluderas. Från Latin-
amerika hämtas exemplen Panama och Peru. Demokratin i Panama har efter 
störtandet av Noriega 1989 utvecklats positivt och i Perus fall har demokratin 
stärkts efter 2001 års presidentval.80  

Hittills har den kronologiska beskrivningen av demokrati växlat mellan åter-
givning av historiskt materiella skeenden och teoretiseranden från centrala 
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politiska filosofer. Ett resultat av en sådan växelverkan kan vara en teoretisk be-
stämning av begreppet. En definition av demokrati är viktig av flera anledningar. 
Teoretiskt kan denna låtas ligga till grund för precisionen av e-demokrati. 
Empiriskt kommer den att ligga till grund för operationaliseringen av begreppet i 
den globala studien. Av den anledningen har följande avsnitt ett explicit fokus just 
på definitionen av demokrati.  

Definition av demokrati 
Den begreppsliga genomgången av demokrati sker både kronologisk men också 
tematisk. Den inleds i antikens Grekland och avrundas med den centrala samtida 
forskningen. Därutöver är den också systematiserad utefter två identifierade 
mönster. Först och främst har det gått att notera att olika perspektiv på demokrati 
kan identifieras. Därutöver, och mer viktigt i detta fall, kan man också bland de 
etablerade demokratidefinitionerna notera skillnader i synen på demokratins 
omfång.   

I Aristoteles ”Politiken” diskuterar filosofen, visserligen något skeptiskt, det han 
finner vara demokratins kriterier. Det första berör alla medborgares lika rättigheter 
och det andra medborgarnas frihet. Det må låta synnerligen modernt men som 
beskrivning av frihetsdimensionen används uttrycket: att leva som man själv vill.81 
Efter att ha studerat de värderingar som demokratibegreppet innefattar blir nästa 
steg att undersöka olika former av styrelsesättet. Aristoteles klargör nämligen att 
det inte endast finns en form av demokrati utan fem. Följande citat visar på 
distinktionen mellan dessa: 

[1] Den första formen av demokrati är den som kallas så 
framför allt på grund av sin jämlikhet. Lagen i en sådan 
demokrati säger, att jämlikhet råder när de medellösa inte har 
något företräde framför de välbärgade, och ingendera sidan 
härskar utan båda är lika goda… [2] En annan är den där 
ämbetena fördelas efter förmögenhet men förmögenhets-
gränsen är låg; den som förvärvar förmögenhet får del i 
makten, medan den som förlorar sin förmögenhet blir 
utestängd. [3] En annan form av demokrati är den, där alla de 
som obestridligen är medborgare är delaktiga i statens styre, 
men där lagen råder. [4] En annan form av demokrati är den 
där var och en har tillträde till de styrande ämbetena om han 
bara är medborgare, men lagen styr. [5] En annan form av 

                                                           
81 Aristoteles (1993) [384-322 f.Kr.], 387. 
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demokrati är den där förhållandena i övrigt är desamma, men 
där massan styr och inte lagen.82  

Precis som Aristoteles hävdar är alla dessa styrelseformer demokratiska, om än i 
varierande omfattning. Den femte och sista formen utgörs av den extrema 
demokratin som av Aristoteles ansågs vara en urartad styrelseform. Att separera 
olika former av demokrati är även något som samtidens demokratiteoretiker 
sysselsätter sig med. David Helds distinktion av genom historien och nutiden 
funna demokratimodeller är förmodligen det mest berömda exemplet och kan 
anses representera den samtida forskningen uppfattning om möjligheter till att 
kategorisera demokrati.83 

Demokrati är således ett begrepp som är möjligt att dela in i olika undergrupper. 
Begreppets specifika ställning i de politiska system där det tillämpas skapar också 
teoretiska krav på distinktioner. Denna, demokratins demarkationslinje gentemot 
andra politiska strömningar, har utvecklats av den svenske statsvetaren Herbert 
Tingsten. Tingstens vetenskapliga arbete behandlar bl.a. problematiken kring 
demokratifrågor respektive alternativa regimtyper. I ”Demokratins problem” från 
1945 diskuteras i vilket sammanhang demokratin skall placeras i förhållande till 
andra politiska epitet: 

Man är demokrat, men därjämte konservativ, liberal eller 
socialist… Den demokratiska åskådningen skiljer sig i detta 
hänseende även från de tankeriktningar, som uppbära andra 
statsformer, privilegiestaten och diktaturen… Diktaturens 
anhängare äro, liksom demokratins, tillika något annat, t.ex. 
nationalister eller kommunister, men diktaturen är icke en form 
för samlevnad med, utan en form för undertryckande av, 
övriga politiska riktningar… Den demokratiska inställningens 
speciella karaktär kan klarläggas på ett annat sätt. En demokrat 
måste försvara och stödja en statsordning vars verksamhet står 
i motsättning till hans allmänpolitiska åsikter.84 

Tingsten fäster därmed vikt vid en av de centrala motsägelser som demokratiskt 
styre medför för medborgarna, nämligen en splittring mellan tron på styrelse-
formen i sig, betraktad i formen av en ”överideologi”, kombinerad med de upp-
offringar en sådan insikt kan medföra vad gäller egna sakpolitiska övertygelser.85 

                                                           
82 Aristoteles (1993) [384-322 f.Kr.], 237-239. 
83 Held (1997). 
84 Tingsten (1945), 57-58.  
85 Tingsten (1945), 57-58.  
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Denna är nära relaterad till distinktionen av demokrati som både ett praktiskt 
styrelseskick men också som en politisk ideologi. Tingstens argumentation visar på 
den fundamentala följden av att dessa båda föreställningar är överordnade andra 
politiska åsikter. Således existerar inte bara olika varianter av demokrati utan 
också en särskild relation till andra politiska ideologier. Den variation och de olika 
perspektiv det representerar leder vidare till det faktum att olika definitioner av 
demokrati måste existera. I demokratiteorin kan, naturligtvis schematiserat, två 
olika ställningsstaganden återfinnas med förbehållet att skillnaden mellan dessa 
handlar mer om grad än om art.  

Den disciplinöverskridande samhällsvetaren Joseph Schumpeter har haft stor 
betydelse för det ena av dessa. I sin ”Capitalism, Socialism & Democracy” inleder 
författaren med att ta avstånd från den tidigare rådande uppfattningen av demo-
krati som ett sätt för medborgarna att realisera ”allmänna bästa” genom att välja 
representanter som skall borga för detta. Schumpeter problematiserar konceptet 
och finner flera anledningar till varför det är olämpligt i sammanhanget. Till att 
börja med menar han att ”det allmänna bästa” är ouppnåeligt i bemärkelsen att det 
aldrig finns något alternativ som är bäst för samtliga medborgare eller som 
rationellt kan anses vara det främsta alternativet. Ibland kan förvisso kompromis-
ser leda frågan framåt men Schumpeter är tydlig med att det bara är möjligt i vissa 
fall; vissa frågor är svårare än så. Det kan vidare uppstå meningsskiljaktigheter 
trots att medborgarna är överens om vad som eftersträvas. Problemen kan då 
istället avse olika uppfattningar kring hur dessa mål skall realiseras.86 För att råda 
bot på dessa svårigheter väljer Schumpeter att lansera en egen definition av 
demokrati med annorlunda prioriteringar än den ovan kritiserade. Utgångs-
punkten är att demokrati betraktas uteslutande som en politisk metod, vilken 
kläds med följande ord: 

… the democratic method is that institutional arrangement for 
arriving at political decisions in which individuals acquire the 
power to decide by means of a competitive struggle for the 
people’s vote…87  

Som synes fokuserar Schumpeter uteslutande sin definition på den aspekt av 
demokrati som rör valprocessen. I den meningen är han den främste och viktigaste 
företrädaren för den inriktning som definierar demokrati utifrån dess elektorala 
dimension.88 Schumpeter ägnar också visst efterföljande utrymme till att utveckla 
                                                           
86 Schumpeter (1994) [1942], 250-252.  
87 Schumpeter (1994) [1942], 269.  
88 Den tradition som Schumpeter grundlagt i och med denna demokratisyn har efter hand 
anammats av andra politiska tänkare. Samuel P. Huntington inkluderar förvisso före-
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sin beskrivning. Bland de aspekter som tas upp märks exempelvis en diskussion 
beträffande det kanske starkaste av demokratins ideal, nämligen frihet. 
Schumpeter når den, kan tyckas, något udda slutsatsen att demokrati inte 
nödvändigtvis garanterar en högre grad av individuell frihet än någon annan 
politisk metod. Det demokrati emellertid ofrånkomligt medför är allas rätt till 
deltagande i den politiska diskussionen och till tävlan för politiskt mandat.89 Detta 
tydliggör hans instrumentella syn på demokrati.   

Den andra varianten av definition av demokrati har flera relevanta källor. Det 
tidigaste och ett av de viktigaste försvaren för de grundvalar som denna, liberala 
demokrati, vilar på utarbetades av Mill.90 Den traditionen har under den senare 
delen av 1900-talets tagits upp av demokratiteoretikern Robert Dahl som också är 
en av de mer betydelsefulla samtida uttolkarna av ett mer extensivt demokrati-
begrepp. Hans tolkning är till och med så långtgående att den närmast framstår 
som utopisk. Definitionen av demokrati bör enligt Dahl reserveras till: ”… for a 
political system one of the characteristics of which is the quality of being completely or 
almost completely responsive to all its citizens.”91 Konkret innebär detta att med-
borgare i en demokrati ges fulla möjligheter att formulera sina preferenser, 
uttrycka dessa preferenser inför andra medborgare och den offentliga makten samt 
att dessa preferenser beaktas rättvist i den politiska processen.92 Dahls beskrivning 
av en demokratisk process är nära anknuten till denna definition. Fyra känne-
tecken identifieras: 

• Effektivt deltagande 
• Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet  
• Upplyst förståelse  
• Kontroll över dagordningen 

Anledningen till att dessa kriterier definierar en demokratisk process har att göra 
med att samtliga fyra aspekter är nödvändiga för att försäkra att medborgarna är 
politiskt jämlika i utformandet av systemets politik. Studeras Dahls första 
kännetecken, effektivt deltagande, innebär det alla medborgares lika möjligheter 
att föra upp frågor på dagordningen och förespråka det ena framför det andra i 
den politiska processen. Att lika rösträtt råder vid voteringstillfället har sedan 
                                                                                                                                                    
komsten av de civila politiska friheter som annars förknippas med demokrati men betonar 
främst de två dimensionerna tävlan och medverkan. Även den finske statsvetaren Tatu 
Vanhanen följer i Schumpeters skola och fokuserar på dimensionerna konkurrens och del-
tagande. För detta se: Huntington (1991); Vanhanen (2003).  
89 Schumpeter (1994) [1942], 271-272.  
90 Mill (1991) [1861]. Se också Cunninghams tolkning av detta: Cunningham (2002), kap. 2.  
91 Dahl (1971), 2.  
92 Dahl (1971), 2.  
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antikens dagar varit en av demokratins grundbultar. Dahl argumenterar emellertid 
för att detta kriterium inte omöjliggör särskilda beslutsprocedurer i tidigare steg av 
processen. Medborgarnas möjlighet till upplyst förståelse är hämtat från det 
tidigare citerade Perikles liktal.93 I dessa formuleringar beskrivs innebörden av den 
atenske statsmannens ord, återgivna av Thukydides:  

Hos oss ägna sig samma personer åt borgerliga yrken och 
medborgerliga värv. Men ehuru vi i privatlivet kunna hava 
olika sysselsättningar, äro våra kunskaper i fråga om staten 
ingalunda bristfälliga… Vi anse icke, att handlingskraften 
förlamas genom debatter, men väl, att det kan vara skadligt att 
skrida till handling innan man genom en sådan fått klarhet i 
situationen.94  

Med detta avser alltså Dahl varje medborgares rätt till eftertanke och reflektion 
över de gällande alternativen innan debatt och beslut. Motsatsen vore ett politiskt 
förlopp där grundläggande information inte når medborgarna och där beslut 
måste tas utan diskussion.95 Det avslutande kriteriet för en demokratisk process, 
kontroll över dagordningen, är nödvändigt för att tillgodose att medborgarna ges 
den suveräna makten. Det innebär att medborgarna ges den exklusiva möjligheten 
att bestämma hur ärenden skall hanteras i den dagordning som fyller den demo-
kratiska beslutsprocessen med innehåll. Dessa fyra kriterier avslutas dessutom 
med ett femte, benämnt lika möjligheter. Detta går utöver formella rättigheter och 
avser istället hur reella skillnader mellan medborgare måste överbryggas för att 
tillgodose samma möjligheter för deltagande i den politiska processen. På så sätt är 
Dahls demokratiska samhälle även ett samhälle som skapar lika möjligheter till 
politiskt deltagande genom att minimera skillnader medborgare emellan 
beträffande ekonomiska resurser, kunskap och information. Denna innebörd ges 
alltså politisk jämlikhet.  Dahls omdöme över ett samhälle där dessa fem karaktärs-
drag är verksamma är att dess politiska process är fullt demokratisk i förhållande 
till sina medborgare.96  

En speciell omständighet med Dahls forskning är att han inte känner något 
politiskt system där dessa högt ställda krav på demokrati praktiserats. Det gör att 
den pragmatiske Dahl använder termen polyarki, utläses som de mångas styre, för 
att uttrycka demokratins ofullkomliga variant bedriven i nationalstater. På så sätt 

                                                           
93 Dahl (1998), 37-39; Dahl (2007), kap. 8.  
94 Thukydides (1919) [ca. 460-399 f.Kr.], 32-33.  
95 Dahl (2007), kap. 8.   
96 Dahl (2007), kap. 8, 23.  
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väljer han att separera en närmast hypotetisk fullkomlighet från en praktiskt 
genomförbar styrelseform. Om detta utvecklas:  

Polyarchies, then, may be thought of as relatively (but 
incompletely) democratized regimes, or, to put it in another 
way, polyarchies are regimes that have been substantially 
popularized and liberalized, that is, highly inclusive and 
extensively open to public contestation.97  

Dahls definition av dessa polyarkiska samhällen är emellertid mer omfattande än 
så. I en gemensam publikation separerar Dahl och Stinebrickner polyarkier från 
auktoritära länder genom att peka på polyarkins särskilda egenskaper. De är 
följande: 

• Kontroll över slutgiltiga beslut beträffande offentlig policy tillfaller 
valda representanter. 

• Tillsatta representanter är valda och fredligt ersatta i återkommande 
rättvisa och fria val som saknar inslag av våld eller tvång.  

• Så gott som alla vuxna har rätt att rösta. 
• De flesta vuxna har dessutom rätt att kandidera i val.  
• Medborgarna har rätt till yttrandefrihet, något som effektivt 

upprätthålls av statsmakten. Det inkluderar kritik av landets ledning 
och opposition. 

• Medborgarna har rätt till informationskällor som staten eller någon 
annan enskild grupp inte exklusivt kontrollerar, något som effektivt 
upprätthålls av statsmakten. 

• Medborgarna har rätt till att skapa eller bli medlem i politiska 
organisationer, något som effektivt upprätthålls av statsmakten. Detta 
inkluderar politiska partier och intressegrupper.   

Förutom dessa sju nödvändiga karaktärsdrag för polyarkier existerar vanligen i 
konsoliderade demokratier ytterligare egenskaper, exempelvis fler former av fri- 
och rättigheter. Dahl och Stinebrickner poängterar att exempelvis förekomsten av 
religionsfrihet samt olika delar av det som förknippas med ett rättssamhälle är 
vanligen återfunna i polyarkier. De faktorerna är dock inte explicit beskrivna som 
nödvändiga i definitionen av polyarki.98     

Tilly går i sin ”Democracy” i polemik med Dahl bl.a. för att han menar att Dahls 
kriterier för demokrati inte tillåter någon gradering av hur demokratiskt ett land är, 
dvs. dess demokratinivå. Tillys egen definition består av de fyra dimensionerna: 

                                                           
97 Dahl (1971), 8.  
98 Dahl och Stinebrickner (2003), 84.  
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bredd, jämlikhet, beskydd och ömsesidigt bindande överenskommelser. De första två 
dimensionerna utgör i sina mesta demokratiska former basen för medborgarskap 
då de medför att hela populationen erkänns som medborgare samtidigt som 
jämlikhet råder emellan dessa. På samma sätt avser de övriga två delarna i tur och 
ordning avsaknad av godtyckligt utövad makt av offentliga representanter 
respektive ömsesidiga överenskommelser som inte präglas av mutor, hot eller 
liknande. Tillys uppfattning är att genom att använda denna mer tillämpbara 
definition uppstår ej validitetsproblem i nästa steg i forskningskedjan, dvs. oper-
ationalisering.99   

Förutom Dahl har Larry Diamonds forskning bidragit till teoretiserande kring ett 
mer extensivt demokratibegrepp. Han har identifierat två tillkortakommanden i 
den aktuella demokratiforskningen. Genom att explicit tillämpa termen liberal 
demokrati syftar Diamond på att poängtera vissa egenskaper som han anser vara av 
särskild vikt i ett demokratiskt politiskt system och kontrastera detta mot den 
samtida forskningen. Mer utvecklat omfattar detta en demokrati där individers och 
gruppers friheter är skyddade och där det existerar en självständig sfär 
inrymmande ett civilt samhälle och individers privatliv, som är skyddat från statlig 
kontroll. Att det råder en tydlig koppling mellan demokrati och frihet gör inte att 
det är nödtvunget att frihet går hand i hand med en elektoral demokrati i 
Schumpeters tappning. Förutom de historiska exemplen som återger just en sådan 
kombination existerar även samtida ”illiberala demokratier”.100 Förekomsten av 
dessa utvecklas i en artikel av Zakaria som menar att hälften av de demo-
kratiserade länderna i världen kan karaktäriseras just som sådana. De saknar 
således de liberala fri- och rättigheterna, maktdelningsfunktioner och en rättsstat, 
men genomför fria och rättvisa val.101  

Det andra av Diamonds centrala bidrag i diskussion kring begreppsbildningen av 
demokrati följer av det ovan beskrivna resonemanget. Diamond menar att den 
länge allenarådande definitionen av demokrati med Schumpeter som modern 
anfader, är obsolet då den utelämnar avgörande delar av konceptets innebörd. Den 
definition som ovan presenterats av Dahl anser Diamond vara utvecklad men trots 
allt inte tillräcklig. Diamond argumenterar övertygande för att en smal elektoral 
demokratidefinition riskerar att leda till felaktigheter när det kommer till att 
gradera och klassificera politiska system utifrån en demokratisk skala. Det har att 
göra med att andra aspekter av demokrati är lika viktiga som valproceduren. Med 
egna ord: ”This flawed conception of democracy privileges elections over other dimensions 

                                                           
99 Tilly (2007), 13-15.  
100 Diamond (1999), kap. 1.  
101 Zakaria (1997). Se också: Cunningham (2002), 30-31.  



 

33 

of democracy…”102 Diamonds egen mening är följaktligen bredare och innefattar 
förutom den elektorala dimensionen ytterligare tre andra. För det första är det 
nödvändigt med avsaknad av reserverande maktområden för militären eller andra 
aktörer som inte är ansvariga inför väljarna. Vidare krävs möjlighet till horisontellt 
ansvarsutkrävande mellan ämbetsmän, vilket begränsar den exekutiva makten. 
Implikationen är här tvåfaldig, dels att en liberal demokrati kräver en makt-
fördelning med särskild kontroll och granskning av den styrande falangen och dels 
rutiner och möjligheter att utvärdera och undersöka alla delar och nivåer av för-
valtningen, bl.a. för att förhindra förekomsten av korruption. Den tredje punkten 
tillgodoser vidsträckta möjligheter för politisk och samhällelig pluralism, något 
som leder till att medborgares och gruppers preferenser kontinuerligt bildar input 
i den politiska processen. En ytterligare omständighet krävs emellertid för att man 
kan försäkra sig om att den liberala demokratins principer implementeras. Med 
detta avses en rättsstat som bl.a. sörjer för medborgares politiska och juridiska 
jämlikhet.103 Efter att ha diskuterat dessa omständigheter blir det lämpligt att 
övergå till att diskutera Diamonds explicita genomgång av vad som karaktäriserar 
en liberal demokrati. En sådan beskrivs innefatta följande tio komponenter: 

• Kontroll av statsmakten och dess huvudfunktioner och anslag åligger 
valda representanter, det gäller i synnerhet militären. 

• Den exekutiva makten är begränsad, både konstitutionellt och 
praktiskt, av andra offentliga institutioners befogenheter.  

• Valutgångar är på förhand osäkra och alla grupper som erkänner de 
konstitutionella principerna tillåts bilda partier och delta i dessa val.  

• Minoritetsgrupper är inte förbjudna att uttrycka sina preferenser i den 
politiska processen eller på olika sätt utöva sin kultur. 

• Förutom partier och val har medborgare flera och fortlöpande kanaler 
för att uttrycka sina åsikter och värderingar, bl.a. i form av oberoende 
organisationer och rörelser vilka de är fria att bilda och medverka i.  

• Det finns alternativa informationskällor, däribland oberoende media, 
till vilka medborgare har tillgång.  

• Individer åtnjuter väsentliga friheter rörande exempelvis: åsikter, 
uppfattningar, diskussioner och demonstrationer. 

• Medborgare är enligt lag politiskt jämbördiga.  
• Friheter för individer och grupper värnas effektivt av ett oberoende och 

ej diskriminerande rättsväsende, vars avgöranden är efterlevda och 
respekterade. 
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• En rättsstat försvarar medborgare från bl.a. terrorism, tortyr och 
inblandning i deras privatliv från statligt eller annat håll.   

Uppfyllande av dessa tio principer medför ett ytterligare nödvändigt faktum som 
Diamond särskilt betonar. Det är att liberala demokratier är konstitutionella, vilket 
är en förutsättning för att de ovannämnda inslagen kan garanteras. En befäst och 
rådande konstitution signalerar om sådana grundläggande aspekter som rättsstat 
och en viss nivå av statskapacitet.104  

Det här avsnittet inleddes med att klarlägga olika perspektiv på hur demokrati kan 
betraktas. Demokrati har beskrivits både utifrån olika former och som både en 
politisk idé och ett praktiskt styrelseskick. Den centrala poängen har dock varit att 
redogöra för två olika definitioner av demokrati, från den smala elektorala till den 
mer omfattande liberala. Att definitionen av demokrati även ändrats och 
utvecklats under historiens gång är tydligt. Stater som under 1800-talet för dåtiden 
betraktades som demokratiska skulle inte ges samma omdöme med dagens 
definition.105 Ett av syftena med detta kapitel var att åstadkomma en definition av 
begreppet och grundat på det ovan sagda görs här ett avgörande val.  

I den här avhandlingen föredras den mer omfattande demokratisynen där både 
den elektorala demokratins funktioner och den liberala demokratins värderingar 
är inkluderade. I den här avhandlingen betraktas vart samhälle som demokratiskt där den 
primära politiska makten tillkommer representanter vilka väljs reguljärt och frivilligt av, i 
princip, hela den vuxna befolkningen, där dessa representanters befogenheter är 
konstitutionellt statuerade, där så gott som alla är berättigade till att kandidera till en 
sådan post och varje medborgare dessutom är tillåten att tillhöra organisationer eller 
partier som fritt får verka i landet och där varje medborgare åtnjuter grundläggande fri- 
och rättigheter, vilket bl.a. medför att man fritt får, i olika sammanhang, uttrycka sin 
mening, är jämlik inför lagen och har tillgång till ett medialt system som inte står under 
statligt styre. 

Demokrati stannar dock inte vid detta. Förhoppningsvis har det blivit tydligt att 
demokrati kan uttryckas på många olika sätt och ändras i olika riktningar. Av det 
följer att demokrati också kan ändras av förändrade förutsättningar. Hur 
framväxten av ett informationssamhälle har lett fram till ett särskilt demokrati-
begrepp, e-demokrati, och vad detta begrepp har fyllts med skall nu behandlas.  

                                                           
104 Diamond (1999), kap. 1. Även Tilly har ett intressant bidrag och använder termen stats-
kapacitet som en nödvändig förutsättning för att övervaka och implementera demokratiskt 
fattade beslut och att dessa efterlevs. Se: Tilly (2007), 15. 
105 Ett tydligt exempel är de Tocquevilles ”Om demokratin i Amerika” där titeln signalerar 
studien av ett demokratiskt samhälle. Medborgarskap var dock vid dåtiden endast 
garanterat vita vuxna män. Se: de Tocqueville (1997a,b) [1835, 1840].  
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Den e-demokratiska forskningen 
Som tidigare framhållits krävde den antika direktdemokratin ett geografiskt 
mycket sammanhållet samhälle för att kunna tillgodose samtliga medborgares 
potentiella deltagande i folkförsamlingen. Tillämpat idag hade det hanterbara om-
rådet kunnat vara avsevärt större tack vare utvecklingen av persontransporter. På 
samma sätt har några av 1800- och 1900-talets uppfinningar på ett omedelbart sätt 
påverkat politiska system. Att tekniska innovationer inte alltid tas emot med 
utsträckta armar av det politiska etablissemanget finns det exempel på. Den 
amerikanske uppfinnaren Thomas Edisons första patentsökta uppfinning var en 
elektronisk röstmaskin, tänkt för användning i beslutsfattande församlingar. Upp-
finningen uppskattades emellertid inte av den amerikanska kongressen då den, i 
och med den snabbhet den medförde, skulle försvåra för filibusters teknik att efter 
utdragna debatter kunna övertyga sina utmattade antagonister. Även bortsett den 
reella politiska betydelsen av dagens elektroniska voteringssystem har andra 
tekniska innovationer inom kommunikationsområdet fått avgörande betydelse för 
utformningen av politiska processer. Telefonen har avsevärt underlättat 
informationsutbytet mellan medborgare, politiker och förvaltning, medan radio 
och television har skapat nya möjligheter för politiker att nå ut med sitt budskap 
till väljarna. Radio- och tv-sända debatter utgör idag ett både centralt och vitalt 
inslag i demokratier och har medialiserat politiska processer.   

Uppkomsten av IT har influerat politiken, myntandet av en särskild term är 
möjligen ett bevis för detta. Med hjälp av tekniken har politiska processers 
rumsliga bestämning på så sätt vidgats, likväl befinner sig aktörer alltid på en 
specifik plats, även i informationssamhället.106 Att termen e-demokrati just 
hänvisar till demokratiska processer leder emellertid inte till att auktoritära 
samhällsordningars politiska processer är opåverkade av IT.107 Påverkan kan dock 
te sig annorlunda. En direkt beskrivning av e-demokrati främjas av att först ställa 
sig frågan hur demokratins förutsättningar förändrats av den rådande samhälls-
utvecklingen och om teknikens roll i dessa processer. Ett av de mest diskuterade 
fenomenen i den samtida samhällsvetenskapliga debatten tar fasta på national-
staters minskade auktoritet och makt. Detta görs på olika sätt men frågan angrips 
ofta utifrån perspektiv som globalisering och ”governance”. Ett sätt att beskriva 
denna nya situation är att beteckna det politiska systemet som polycentriskt, dvs. 
flera olika aktörer är ledande i politiska processer. Detta är en utveckling som 

                                                           
106 Wihlborg i: Sturesson et al., red. (2002); Wihlborg i: SOU (1999), SOU 1999:117.  
107 Nye Jr. i: Kamarck och Nye Jr., red. (2002), 8.  
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stimuleras av den nya teknologin, något som sker på olika sätt.108 Ett exempel är 
hur maktbalansen förskjutits från politiker till förvaltning, p.g.a. att förvaltningen 
tidigt och i stor omfattning använt sig av IT. På ett liknande sätt har 1980-talets 
doktrin ”new public management” lett till utkontraktering och privatisering av 
förvaltning på alla offentliga nivåer. Det är en utveckling som främjats av 
informationsteknik. Tekniken kan också stärka regionaliserings- och globali-
seringsprocesser, vilket försvagar den nationella nivåns politiska betydelse.109 
Implikationerna av detta pekar ofta i dystopisk riktning. De ovan beskrivna 
maktskiftena skildras som att inflytande drivs från demokratiskt valda till mindre 
demokratiska institutioner och i kombination med ett minskat politiskt deltagande 
riskeras på så sätt ett demokratiskt underskott att skapas.110   

I diskussionen om det nya informationssamhället framgår en tydlig polarisering, 
mellan positiva och mer negativa uttolkare. Det är fruktbart att peka på denna 
spänning som ger signaler om osäkerheten kring följderna av informations-
samhället. Castells ger sin pessimistiska syn på denna nya världsbild: ”… den 
politiska demokratin så som den uppfattades av 1700-talets liberala revolutioner och under 
1900-talet spreds till hela världen har blivit ett tomt skal.”111 Andra författare pekar på 
relaterade tendenser, såsom en ökande individualisering och fragmentering som 
motsvaras av ett stärkande av domstolsmakten, p.g.a. att både politiker och 
förvaltning får problem att hantera det nya samhällets komplexitet. Den 
teknologiska dimensionen i denna samhällsutveckling är betydande men inte 
nödvändigtvis den centrala. Dock kan tekniken möjliggöra och förstärka 
förloppet.112 Andra hävdar dock det motsatta, dvs. att IT är lösningen på många av 
samhällets problem, däribland genom att kunna stärka det medborgerliga 
deltagandet i politiska processer genom att erbjuda något kvalitativt annorlunda, 
dvs. en interaktion som inte är begränsad till ett visst antal deltagare.113  

Det finns många olika sätt att systematisera forskningen om e-demokrati. Det sätt 
som väljs i denna studie är att ta utgångspunkt i e-demokratins huvuduppgifter, 
dvs. vad fenomenet skall kunna bidra med. Det ger ett processorienterat synsätt 
där olika e-demokratiska processer blir möjliga att identifiera.114 Det finns fler an-

                                                           
108 van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 33; Nye Jr. i: Kamarck och Nye Jr., red. (2002), 
kap. 1.  
109 van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 34-35.  
110 Ríos Insua och French i: Ríos Insua och French, red. (2010), 2; Macintosh i: Chen et al., red. 
(2008), 86. 
111 Castells (1998b), 358. 
112 van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 36; Sunstein (2007).  
113 Se exempelvis: Barber (2003); Bohman i: Shane, red. (2004); Clift (2003), 1 oktober 2009.   
114 Vedel (2006), 230; van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 45-47.  
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ledningar till detta och dessa nämns här kortfattat men utvecklas i avsnittet där 
begreppet definieras. För det första har den teoretiska kopplingen mellan 
demokrati och e-demokrati redan antytts. Denna är mest adekvat att applicera 
genom att göra en åtskillnad mellan fenomenens procedurer och de värderingar 
som de vilar på. För det andra är det specifika med e-demokrati, jämfört med 
traditionell demokrati, inte det politiska innehållet utan tillvägagångssättet för 
politiskt utbyte. För det tredje, en mer extensiv syn på e-demokrati bör inte vara 
begränsad till några särskilda e-demokratiska företeelser. 

Med utgångspunkten i e-demokratiska processer ges avsnittet följande upplägg. 
Inledningsvis behandlas den kronologiska utvecklingen av e-demokrati för att på 
så sätt skapa ökad förståelse för vad fenomenet betyder idag. Därefter behandlas e-
demokratiska processer i ett specifikt avsnitt. Med stöd av hjälpfrågorna nedan 
skapas därefter logiken om att belysa dessa ur olika perspektiv: 

• Hur ser ett virtuellt politiskt system ut och hur skiljer det sig från 
traditionella perspektiv på politiska system? (Se avsnittet: Ett e-
demokratiskt politiskt system). 

• Vilka följder ger betoning av vissa av dessa processer framför andra för 
modeller av e-demokratiska system? (Se avsnittet: Varianter av e-
demokrati). 

• Hur kan dessa olika processer konkretiseras i en e-demokratisk verklig-
het? (Se avsnittet: E-demokratins funktioner) 

• Vilka potentiella samhälleliga problem ger tillämpandet av e-
demokratiska processer? (Se avsnittet: E-demokratiska tillkorta-
kommanden). 

Besvarandet av den första frågan kan öka förståelsen för hur ett e-demokratiskt 
politiskt system kan skilja sig från ett traditionellt demokratiskt system och är ett 
sätt att öka förståelsen för vad e-demokrati är. Svar på den andra frågan belyser 
skillnader mellan e-demokratiska system baserade på deras inslag av de olika e-
demokratiska processerna. Det ger också en möjligt att reflektera kring variationer 
av e-demokratinivå. Besvarandet av den tredje frågan är en precisering av hur e-
demokrati normalt utförs och hur olika e-demokratiska funktioner kan relateras till 
de e-demokratiska processerna. Svar till den fjärde frågan kan ge ökad förståelse 
för e-demokratins avigsidor.  

Kronologisk utveckling av e-demokrati 
Det reella framväxandet av e-demokrati får naturligtvis studeras med beaktande 
av utvecklingen av informationsteknologi. Castells beskriver detta med ut-
gångspunkt i utvecklandet av tre nödvändiga komponenter: mikroelektroniken, 
datorn och telekommunikationen. För mikroelektroniken var den amerikanska 
uppfinningen transistorn år 1947 en utgångspunkt som en av den moderna 
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elektronikens nyckelkomponenter. Denna ledde senare fram till den integrerade 
kretsen vars betydelse har varit helt avgörande för informationssamhällets 
framväxt. En dramatisk utveckling skedde vad gäller ökad produktion och 
successivt sänkt pris på komponenten. 1971 nåddes nästa nödvändiga innovation 
på vägen mot ett informationssamhälle, mikroprocessorn. Utvecklingen av denna 
komponents tre vitala delar, integration, minneskapacitet och hastighet har 
därefter formligen vuxit med astronomisk hastighet. Går man vidare till att studera 
datorns historia visar det sig att det första exemplaret utanför militärt bruk kan 
dateras till 1946. Denna koloss, konstruktionen vägde 30 ton, togs fram i USA. Vid 
den tiden fanns också visioner om de framtida persondatorerna men dessa dröjde 
fram till mitten av 1970-talet då en kommersiellt gångbar mikrodator kunde 
tillverkas, ledd av pionjärerna vid Apple. Denna produkt var avhängig 
utvecklandet av mikroprocessorn som skedde vid samma tid. Precis som mikro-
processorn var en nödvändighet för att kunna konstruera datorer för personligt 
bruk var även en anpassad programvara ofrånkomlig för en allmän spridning. 
1975 grundades Microsoft som än idag dominerar marknaden för operativsystem 
till mikrodatorer.115  

Den tredje viktiga fasen som lett fram till dagens teknologi är framstegen inom 
telekommunikationen. Under mitten av 1970-talet introducerades exempelvis 
digitala växlar som höjde hastigheten, kraften och flexibiliteten jämfört med den 
tidigare analoga tekniken. Den parallella utvecklingen av de amerikanska 
nätverken framtagna för försvars- och forskningssektorn, ARPANET respektive 
NSFnet, ledde omkring 1990 till grundandet av internet, termen för en global 
sammanslutning av hopknutna nätverk genom kommunikationsprotokollen IP.  
Den revolutionerade utvecklingen under 1990-talet med att dels använda befintliga 
kommunikationsnät, såsom tele- eller kabeltelenätet, respektive att bygga ut ny 
infrastruktur med exempelvis fiberoptik har resulterat i ett dramatiskt ökat antal 
användare och en lika imponerande kapacitetsökning av dataöverföring.116 2000-
talets byggnation av den tredje generationens mobiltelefonnät är ett exempel på en 
kommunikation av mobil art som möjliggör tillgång till internet både via 
mobiltelefoner och datorer.  

Efter att översiktligt beskrivit den tekniska utvecklingen, det fundament som 
ambitionen om e-demokrati kräver, blir det logiskt att gå vidare med att fästa 
blicken på e-demokratins egna specifika historia. Denna kan beskrivas på flera sätt. 

                                                           
115 Castells (1998a), 52-57; Rogers and Malhotra i: Hacker och van Dijk, red. (2000), kap. 2.  
116 Castells (1998a), 57.  
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Här väljs en pragmatisk ansats utifrån en liberal demokratisyn.117 Just detta val 
görs också i en artikel av den franske statsvetaren Thierry Vedel. Vedel urskiljer i 
sin genomgång tre faser i framväxandet av e-demokrati. Han anknyter på så sätt 
begreppet inte bara med dess teoretiska grund, demokrati, men också med dess 
föregångare i tidigare teknikskiften. Den äldsta som går så långt tillbaka som till 
1950-talet är relaterad till utvecklandet av cybernetiken. I och med uppkomsten av 
datorer och deras goda förmåga att hantera stora mängder av information drogs 
något väl långtgående växlar om att tekniken skulle möjliggöra ett automatiserat 
och rationellt beslutsfattande i enlighet med Herbert Simons teorier. Cybernetikens 
samhällsvetenskapliga förespråkare, såsom Karl Deutsch, bidrog till att betona 
informationens roll i organisationers verksamhet. Uppfattningen mötte emellertid 
kritik för sin förenkling av politik och dog i sin dåvarande form ut under det sena 
1960-talet.  

Den andra fasen i Vedels indelning inleds under 1970-talet med spridningen av 
kabel-tv och persondatorn vilket gav upphov till termerna det aktiva samhället och 
teledemokrati. Det sistnämnda uttrycket refererar just till interaktiva tjänster som 
baserades på telefoni, kabel-tv och datorer som skapade förhoppningar om ett mer 
direkt medborgerligt deltagande i politiska processer. I och med etablerandet av 
den nya tekniken försköts relationen mellan styrande och medborgare till att i 
högre grad utgöras av en process nedifrån-upp. Både informationsutbudet och 
möjligheten till deltagande växte med den nya tekniken, exempelvis genom 
sändningar av debatter och interaktiva tjänster via telefon. Under samma fas 
utvecklades också det första datorstödda systemet för röstning. Trots detta led 
tekniken av att vara allt för begränsad, framförallt i vad gäller just möjligheten till 
deltagande.  

Den tredje fasen representerar det som idag egentligen associeras till e-demokrati 
Historiens betydelse framgår dock genom att tydliggöra den första fasens steg med 
introducerandet av datorer i stor skala inom förvaltningen och den andra fasens 
betoning på teknikens förmåga till att användas för socialt utbyte. Den tredje 
fasens särskilt drivande tekniska förutsättning är internet, vilket bl.a. givit en billig 
och omedelbar möjlighet till kommunikation. De mest optimistiska visionerna vid 
internets födelse har dock inte kunnat infrias, däribland föreställningen om att 
skapa ett direktdemokratiskt massamhälle. Framväxten av denna e-demokrati har 
dock förändrat kommunikationsutbytet utifrån flera aspekter. En avgörande punkt 
är att stora mängder av information utgör själva kännetecknet för ett sådant 
samhälle vilket också leder till att komplexa och flertaliga parametrar, såsom 

                                                           
117 Ett sätt att teoretiskt grunda e-demokrati i en tradition som går utanför den liberala ges 
översiktligt av Andrew Chadwick. Se: Chadwick (2006), kapitel 5.   
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medborgares ståndpunkter i olika frågor, åtminstone teoretiskt kan behandlas.118 
Visionen för den tredje fasen är på så sätt mycket mer omskakande än de tidigare. 
Här återfinns uppfattningen om teknikens förmåga att drastiskt förändra samhälls-
former och skapa ett annat sätt för mänsklig samvaro där rumsliga och hierarkiska 
variabler förlorar sin betydelse.119  

Även innan internets födelse existerade dock intressanta e-demokratiska projekt. 
Ett banbrytande exempel är Santa Monicas ”Public Electronic Network” (PEN). PEN 
introducerades 1989 som en utbyggnad av stadens offentliga e-postsystem och kan 
beskrivas som ett datorbaserat interaktivt kommunikationssystem fritt för alla 
Santa Monicas invånare. Projektet hade flera syften, däribland att: sprida offentlig 
information, möjliggöra alternativa kommunikationsvägar för medborgarna och 
sörja för en mer jämfördelad utbredning av kommunikationsteknologi bland 
stadens medborgare.120 Utfallet var lyckosamt och resulterade i att situationen för 
stadens hemlösa förbättrades efter att en sammanslutning av människor, där även 
hemlösa själva ingick, lyckosamt fört upp frågan på dagordningen.121 Ett exempel 
på e-demokrati med hjälp av internet är det arbete som Bollnäs kommun bedrev 
under det tidiga 2000-talet. Det avsåg både att erbjuda medborgare information 
med hjälp av IT och även genom att stimulera till dialog mellan politiker, tjänste-
män och medborgare. Till den första kategorin kan man räkna en informativ 
hemsida men också möjligheten för medborgarna att direkt och i efterhand följa 
kommunfullmäktigesammanträden via internet. Tidigare gavs också medborgarna 
chansen att, via e-post, skicka in frågor under sammanträdena som sedan 
besvarades direkt från talarstolen.122 En annan form av interaktivt utbyte var 
förekomsten av Bollnäsdialogen, som förvisso fortfarande existerar men numera 
mycket sällan används. Det är ett debattforum på kommunens hemsida där 
diskussioner kan föras utifrån ett antal ämneskategorier till vilka en svarsskyldig 
politiker eller tjänsteman är kopplad. Utförd forskning visar att aktiviteten på detta 
forum var särskilt hög, i jämförelse med två andra. Den intensiva kommunikatio-
nen skapade en stor belastning på ansvariga politiker och tjänstemän. Debatten 
                                                           
118 Hindman (2009), 101.  
119 Avsnitten ovan bygger i huvudsak på: Vedel (2006) och Coleman i: Mansell et al., red. 
(2007) men även på: Deutsch (1966); Päivärinta och Sæbø (2008). Det sistnämnda påståendet 
ifrågasattes tidigt av Streck som påpekade att innehållet i den textbaserade kommunika-
tionen istället skapar grunder för att klassificera avsändaren. Kumulativt skapar man sig en 
virtuell identitet som influerar strukturerna för interaktionen och endast vid det första till-
fället för utbytet kan påståendet anses vara sant. Se Streck i: Toulouse och Luke, red. (1998), 
35-39. 
120 Rogers et al. (1994).  
121 Rogers et al. (1994); Rogers och Malhotra i: Hacker och van Dijk, red. (2000). 
122 Grönlund (2001a); Grönlund (2003).  
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präglades av en stor andel missnöjesyttringar och endast en fjärdedel av inläggen 
innehöll någon form av egen åsiktsyttring eller förslag. Om detta inslag fördjupat 
den kommunala demokratin kan man således ställa sig frågande till.123 Som för-
klaringar till vad som givit upphov till denna struktur för information och 
deltagande via IT anges ett särskilt drivande kommunalråd och en engagerad 
tjänstemannakår.124  

Ett särskilt användningsområde, som trots att det inte behandlas i Vedels exposé, 
är vad som traditionellt sett närmast har förknippats med e-demokrati. Detta 
fenomen utgörs av möjligheten till användandet av informationsteknologi i 
röstningssammanhang, s.k. elektroniska omröstningar. Den mest långtgående 
visionen med elektroniska omröstningar är att det skulle vara det moderna 
samhällets lösning på en direkt demokrati där medborgarnas vilja i högre 
utsträckning skulle kunna tas tillvara utan omvägen via valda representanter. En 
alternativ och mer moderat syn betraktar teknologin som en metod för att 
underlätta och förenkla befintliga omröstningar. Tekniskt sett rör sig spannet från 
elektronisk röstning i vallokalen till elektronisk röstning från vilken dator som 
helst med internetuppkoppling. Redan under den första delen av 1990-talet kunde 
man notera ett stort intresse bland amerikanska medborgare för just elektronisk 
röstning.125 Till de första praktiska exemplen dröjde det dock några år. Ett upp-
märksammat bindande val där drygt 40 procent av rösterna lämnades via internet 
var det demokratiska partiets primärval i Arizona, USA, år 2000. Jämförs val-
deltagandet med föregående val noteras en ökning med 676 procent. Valet 
blottlade dock också tekniska problem.126 Ett stort antal utförda pilotprojekt över 
elektronisk röstning via internet i Storbritannien gav vid studietillfället slutsatsen 
att tillvägagångssättet var mindre effektivt än traditionell poströstning, som ett sätt 
att förbättra valdeltagandet. Å andra sidan visar resultatet att elektronisk röstning 
har potential att växa i och med att människor blir bekanta med den aktuella 
tekniken.127 Under 2000-talet har Estland visat sig vara ett föregångsland med 
elektroniska omröstningar. Det har bl.a. förklarats av den privata sektorns stora 

                                                           
123 Öhrvall (2002). 
124 Grönlund (2001a); Grönlund (2003).  
125 I en undersökning av tidningen ”Macworld” år 1994 anges deltagande i val som den mest 
önskade internetfunktionen av de 600 tillfrågade. 20 procent av respondenterna menade till 
och med att detta vore en tjänst som de kan tänka sig betala 10 dollar eller mer för i 
månaden. Även andra internetaktiviteter som förknippas med e-demokrati placerar sig högt 
upp, däribland möjligheten att delta i opinionsundersökningar och elektroniska ”town hall” 
samt inhämtande av offentlig information. Se: Piller (1994).  
126 Grönlund (2001a), 58-63; Norris (2003a), 14-17. 
127 Norris (2003a), 14-17. 
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satsningar på banktjänster via internet som skapat en medborgerlig efterfrågan 
också på offentliga tjänster.128 2005 hölls i landet det första bindande valet i världen 
där röstning via internet var möjlig. Tillvägagångssättet användes först i lokala val 
men redan 2007 i valet till det nationella parlamentet och 2009 i europa-
parlamentsvalet. Andelen som röstat via internet har kontinuerligt växt i dessa val 
och, enligt analyser, tillfört en mindre grupp väljare som annars inte skulle ha 
röstat. Bland väljarna som röstat via internet är yngre människor över-
representerade.129 

E-demokratiska processer 
Steget efter att ha beskrivit framväxten av e-demokrati blir att diskutera de olika 
förloppen som e-demokrati utgörs av och hur dessa diskuteras i aktuell forskning. 
En lämplig introduktion till detta är att initialt spjälka upp e-demokratins olika 
moment till processer.130 Detta görs enligt Vedels teoretisering. I Tabell  2-1 ges ett 
exempel på en demokratis politiska processer. De relateras till hur de kan 
praktiseras i en e-demokrati. Att informationsutbudet för medborgarna dramatiskt 
ökat i och med utvecklandet av ny teknologi framstår idag som självklart. Samti-
digt pekar Vedel på en central punkt då denna lättillgängliga teknologi borde 
kunna användas i än högre utsträckning för att göra politiska processer mer öppna 
och transparanta för medborgare. Även när det kommer till diskussioner har fram-
förallt internet fått en växande betydelse. Vedel pekar dock på kvalitén och 
deltagandet i dessa diskussioner ofta kan vara undermåligt. Beslutsfattande kan 
också ske e-demokratiskt. Förutom fattandet av reella beslut kan tekniken 
användas exempelvis vid deltagande i undersökningar och interaktiva tjänster. 
Den mest långtgående varianten är emellertid elektroniska omröstningar. Vedel 
understryker även att detta är ett steg bort från representativt styre och mot direkt-
demokrati, trots att de flesta medborgare inte visat något intresse för ett sådant 
utökat beslutsfattande.131  

 

 

 

                                                           
128 Kitsing (2008). 
129 Madise och Maaten i: Ríos Insua och French, red. (2010).   
130 För modeller som istället bygger på uttalad ”trapp-logik”, se Grönlund i: Macintosh och 
Tambouris, red. (2009). Dessa kan förvisso relateras till e-demokratins processer som de här 
beskrivs men beskrivs inte nödvändigtvis utifrån logiken om att dessa motsvarar kumula-
tiva utvecklingsfaser.  
131 Vedel (2006), 230-232.  
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Tabell  2-1 Demokratiska processer och koppling till e-demokrati 

Demokratiska 
processer: 

Information Diskussion Beslut 

 
Exempel i form av 
e-demokrati: 
 

 
Medborgaren ges 
stort utbud av 
relevant information 
via IT. 

 
IT ger ökade 
möjligheter för 
individer att komma 
till tals, exempelvis 
via forum. 

 
Förekomsten av 
samråd, 
fokusgrupper, 
opinions-
undersökningar 
och elektroniska 
omröstningar med 
hjälp av IT. 
 

Till-
kortakommanden: 

Det finns i många fall 
mer att göra för att 
förbättra 
transparensen av 
politiska processer. 

Forskning visar att 
endast en minoritet 
av användarna är 
aktiva och 
diskussionerna liknar 
mer mono- än dialog. 

Närmar sig 
direktdemokrati trots 
att få medborgare 
kan tänka sig ett 
sådant aktivt 
deltagande. 

Källa: bygger på Vedel (2006). 

Tillåts denna beskrivning av e-demokrati utgöra en verklig bild över hur sådana 
politiska processer formas och uttrycks följer ett antal konsekvenser vilka inte alla 
förekommit i det traditionella demokratiska samhället. Till att börja med kan e-
demokrati leda till ett annorlunda medborgarskap jämfört med det som är det 
brukliga i demokratiska stater. En god medborgare förväntas i hög grad förse sig 
med och agera utifrån den information som det nya informationssamhället 
erbjuder. Det är på många sätt ett mödosamt arbete; dels är det svårt att veta 
vilken information som är relevant och dels baseras beslutsprocessen på andra 
inslag som bl.a. har med analys och omdöme att göra. En annan aspekt av e-
demokrati är dess betoning på modellens andra steg, diskussion. Detta kan 
associeras med en deliberativ form av demokrati men leder till ett antal implika-
tioner som bottnar i den tekniska plattformen. Med dess naturliga fokus på det 
skrivna ordet som budbärare exkluderas de som inte behärskar detta eller de som 
inte har tillgång till den nödvändiga tekniken.132 Det sistnämnda är en diskussion 
att återkomma till. 

Jan van Dijk använder sig av en annan men närbesläktad modell för att beskriva e-
demokratiska förlopp. Fyra moment identifieras allokution,133 konsultation, 
registrering och konversation vilka integrerade kan ge ett enhetligt system. 
Allokution innebär i sammanhanget envägskommunikation från någon politisk 

                                                           
132 Vedel (2006), 232-233. 
133 Ett något ålderdomligt uttryck som ursprungligen innebar ett högtidligt tal till en större 
församling.  
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eller offentlig aktör till allmänheten. I e-demokratier kan detta utgöras av val- eller 
informationskampanjer med hjälp av IT. Det andra momentet, konsultation, 
innebär användandet av den information som den politiska processen vilar på. När 
det kommer till informationsteknik ges medborgarna ökad valfrihet i och med 
tillgången till andra informationskällor Registrering avser den offentliga sfärens 
insamlande av information och utgörs av allt från arkiv till data som inkommer vid 
röstningsprocedurer. I e-demokratier är detta inslag starkare än i traditionella 
demokratier då det exempelvis möjliggör användandet av elektroniska formulär 
och elektroniska omröstningar. Även det sista momentet, konversation, kan med 
hjälp av tekniken stärkas i e-demokratier och dessutom innehålla mer information. 
Det rör informationsutbyte mellan två eller flera parter och kan med hjälp av IT 
ske via e-post, forum och telekonferenser.134 

Ett e-demokratiskt politiskt system 
De e-demokratiska politiska processerna får sin relevans när de knyts till modeller 
av politiska system. Det gör det möjligt att teoretiskt reflektera över hur ett e-
demokratiskt politiskt system kan skilja sig från ett traditionellt demokratiskt 
system med förbehållet om att e-demokrati inte kan betraktas som något fristående 
styrelseskick. I det här avsnittet fogas således de e-demokratiska processerna in i 
en samhällelig kontext. 

I Figur  2-2 ses en modell över hur Pippa Norris uppfattar ett virtuellt politiskt 
system. En överblick visar att detta är en utveckling av David Eastons system-
teoretiska modell.135 Norris modell är förtjänstfull i och med att den tydliggör att 
tillämpandet av ny teknik inte nödvändigtvis ändrar det politiska systemets 
struktur. Däremot innehåller den processer som potentiellt ändras i och med sin 
annorlunda tekniska form. Tröskeln för politiskt deltagande kan minska och även 
ändra karaktären, riktningen och omfattningen av de flöden som figuren innehåller. 
Detta gäller samtliga delar av det politiska systemet men exemplifieras först 
genom att studera figurens initiala del, dvs. medborgarnas relationer med andra 
aktörer. Norris menar att relationen mellan medborgare och mellanliggande 

                                                           
134 van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 45-47; van Dijk (1999). 
135 För David Eastons modell se: Easton (1965). Denna har elaborerats i flera värdefulla 
bidrag, däribland: Almond och Powell (1966).  En alternativ modell över ett politiskt system 
som Norris inte explicit har relaterat till är det självreglerande systemet som Karl Deutsch 
föreslog och som kan relateras till den e-demokratiska historien med tanke på dess utgångs-
punkt från cybernetiken. Se: Deutsch (1966). Ett alternativ till detta kan vara att studera hur 
e-demokratiska funktioner kan användas i policycykeln. För detta se: Grönlund (2004); 
Macintosh (2004).  
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aktörer som partier, intressegrupper och massmedia ändras i ett virtuellt system136 
och har här uttryckts på tre olika sätt: 

• Medborgarnas preferenser kan ändras i karaktär, p.g.a. att tekniken kan 
tillåta ändrade informations- och diskussionsprocesser.  

• Medborgarnas preferenser kan ändras i riktning, till fördel för de 
intressegrupper, sociala rörelser, politiska partier och massmedia som 
framgångsrikt deltar i informationssamhället och understödjer dess 
processer. 

• Medborgarnas preferenser kan ändras i omfattning. I och med att den 
nya tekniken kan tillåta diskussions- och beslutsprocesser skapas också 
fler verktyg för medborgarna att uttrycka sin vilja. 

Figur  2-2 Det virtuella politiska systemet 

 

Källa: Norris (2001), 97.  

Figuren innehåller också relationen mellan den mellanliggande nivån och de 
formella politiska institutionerna. Samma förändringar som för tidigare beskrivna 
relationer är plausibla. Tekniken kan på så sätt skapa kanaler för att tidigare margi-
naliserade intressegrupper, partier och massmedia i större utsträckning kan verka 
som input till beslutsfattare. Ett alternativt synsätt är dock att de redan domi-
nerade aktörerna endast stärker sina positioner genom att de har de resurser som 
krävs för att utnyttja den nya teknikens fördelar.137  

                                                           
136 Norris (2001), 97.  
137 Norris (2001), 97-98.  
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Den avslutande relationen som är av relevans i Norris modell men som själv inte 
framhålls av författaren berör hur IT möjliggör att aggregering av medborgares 
politiska preferenser inte nödvändigtvis kräver modellens mellanliggande steg. 
Flödet kan visualiseras om man bortser från de steg som normalt används för att 
aggregera åsikter och forma opinion. Det kan också implicera en direktare form av 
demokrati där medborgarna med hjälp av tekniken själva skulle kunna ta beslut i 
frågor som tidigare tillhört den lagstiftande makten. En sådan utveckling kan 
förefalla utopisk men nämns ofta i litteraturen och skulle både innebära att 
intressegrupper och partier skulle få mindre formell betydelse samtidigt som en 
del av den direkt lagstiftande befogenheten skulle tillfalla medborgarna.138  

Sammanfattas figuren och uttolkningar ur denna är det uppenbart att den 
framförallt understryker två viktiga processer: information och kommunikation. 
Det kan kopplas till de processer som med Vedels begreppsanvändning består av 
information och diskussion och med van Dijks ord allokution, konsultation och 
konversation. Norris fokus är på så sätt koncentrerat till hur tekniken verkar på 
modellens mellanliggande del, i figuren placerat mellan medborgarna och formella 
politiska institutioner. Därutöver rymmer också modellen beslutsfattande implika-
tioner, att förknippa med Vedels dimension avseende beslut respektive van Dijks 
registrering. Modellens politiska institutioner kan potentiellt både med hjälp av en 
formell maktförskjutning till medborgarna eller i konsultativt syfte tillvarata med-
borgarnas åsikter i olika frågor. Även om man inte har visionen om ett steg 
närmare en direkt form av demokrati kan IT på annat sätt influera den del av 
figuren som avspeglar den formella politiska strukturen. Norris refererar till ökad 
transparens och öppenhet samt till bättre möjligheter för ansvarsutkrävande.139  

Varianter av e-demokrati 
De olika processerna i ett e-demokratiskt system har nu diskuterats och sedan 
applicerats i en modell över ett virtuellt politiskt system. Det behöver knappast 
påpekas att politiska system dock kan variera stort utifrån en mängd olika 
dimensioner. I det här avsnittet skall variationen av e-demokratiska politiska 
system diskuteras. Olika ansatser kan användas för att åskådliggöra detta. Ett sätt 
är att direkt utgå från de tidigare beskrivna e-demokratiska processerna och där 
betoning av någon av dem, eller vissa av dem, resulterar i olika e-demokratiska 
varianter. Ett annat sätt är att tillämpa dessa mer sekundärt i anslutning till olika 

                                                           
138 Se: Mahrer och Krimmer (2005); Coleman i: Hague och Loader (1999); van Dijk i: Hacker 
och van Dijk, red. (2000), 41-42; Päivärinta och Sæbø (2008). I dessa bidrag diskuteras denna 
företeelse och dess följder, dvs. den direkta formen av demokrati där medborgarna även 
involveras i det kontinuerliga beslutsfattandet.   
139 Norris (2001), 104.  



 

47 

demokratimodeller som utgångspunkt för att åskådliggöra alternativa e-
demokratiska inriktningar.  

I en artikel från 2001 tillämpar Joachim Åström en sådan logik när han med tydlig 
referens till Premfors och Barber anknyter varianterna tunn, stark och snabb demo-
krati till de ovan, av Vedel diskuterade, e-demokratiska processerna information, 
diskussion och beslutsfattande.140 I en tunn e-demokrati är motivet inte att stärka 
interaktionen mellan medborgare och beslutsfattare utan fokus är inriktat på den 
förmåga samhällets institutioner har när det kommer till att leverera offentliga 
tjänster. IT kan på så sätt användas för att informera om dessa tjänster och på så 
sätt skapa effektivitet och möjlighet till ansvarsutkrävande.141 En motsvarande syn 
menar att informationssamhället skapar mer, alternativ och mer tillgänglig 
information. Detta leder farm till att medborgarna kan välja politiska kandidater 
med ökad rationalitet.142 I sin beskrivning av en stark e-demokrati relaterar Åström 
till föreställningen om en deliberativ demokrati där ambitionen är att stärka det 
medborgerliga deltagandet och inte begränsa det till den faktiska röstnings-
proceduren. Tankegodset är hämtat från Barber och implicerar en deltagande 
demokratimodell där medborgarskapet transformerar privata intressen till 
samhällelig nytta. Enligt Åströms tappning skulle en sådan variant nyttja IT för att 
främja diskussioner, där medborgarna ges en central roll som opinionsbildare 
medan andra teoretiker utvecklar resonemanget ytterligare och pekar på att 
tekniken kan användas för att underlätta ökad dialog och större inslag av att med-
borgare konsulteras av beslutsfattare.143 Den avslutande snabba e-demokratin 
grundas i högre utsträckning på en instrumentell uppfattning och utgör ett 
alternativ till tanken om representativitet. Idén om en direkt demokrati skulle 
kunna bistås med informationsteknologiska funktioner som skulle göra med-
borgarna till direkta beslutsfattare.144  

I litteraturen kan också beskrivningar noteras av olika e-demokratiska varianter 
som baseras på andra indelningsgrunder. De båda nordiska forskarna Päivärinta 
och Sæbø använder två dimensioner för att skapa en typologi av fyra e-
demokratimodeller.145 Den ena dimensionen avser vilka aktörer som är ansvariga 
för prioriteringen av politiska frågor, dvs. vilka som utformar och styr agendan. I 
den dikotoma modellen kan det antingen vara medborgarna eller politiker och 

                                                           
140 Åström (2001); Barber (2003); Premfors (2000). 
141 Åström (2001).  
142 Norris (2003a).  
143 Åström (2001); Barber (2003); Norris (2003a). 
144 Åström (2001).  
145 Päivärinta och Sæbø (2008). 
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tjänstemän. Den andra dimensionen behandlar huruvida medborgare har 
möjlighet att delta i beslutsprocessen utöver den ordinarie valproceduren. Den 
dimensionen besvaras antingen jakande eller nekande. Sammantaget ger detta 
upphov till fyra olika e-demokratimodeller, vilka ses i Tabell  2-2. En partisansk e-
demokrati karaktäriseras följaktligen av att medborgarna styr agendan samtidigt 
som de inte har någon möjlighet att influera politiska beslutsprocesser förutom vid 
val. Istället påverkar medborgarna det politiska systemet genom allmän opinions-
bildning. IT kan på så sätt användas för att åskådliggöra alternativa politiska 
uppfattningar. Den liberala e-demokratin grundas på ett representativt styrelseskick 
där medborgarna endast deltar genom val och betraktas som kunder av offentliga 
tjänster. Tekniken används för att underlätta informationsflödet mellan det 
offentliga och medborgare. Den direkta e-demokratin är den mest långtgående 
varianten av de fyra. I den direkta e-demokratin kan det representativa systemet 
ersättas samtidigt som nätverk och nya aktörer övertar en del av den makt som 
tidigare tillhört politiska institutioner. IT framstår som en nödvändig förutsättning 
för att koordinera beslutsfattare. Deliberativ e-demokrati skiljer sig från denna genom 
att medborgarna ges utökade verktyg att delta i beslutsprocesser. Konkret utgörs 
detta av att politiker och medborgare tillsammans formar opinionen genom 
dialoger och diskussioner. Tekniken används för att kunna öka medborgarnas 
deltagande i beslutsprocesser.146 En deliberativ e-demokrati är överhuvudtaget 
frekvent diskuterad i litteraturen och utgår nödvändigtvis från en annan 
människosyn där medborgarna inte ses som nyttomaximerare i liberal mening. 
Snarare antas medborgare kunna lägga särintressen åt sidan för att istället agera 
utifrån värdeladdade begrepp som rättvisa och det gemensamma bästa. Att 
deliberativ demokrati blivit särskilt omhuldad i forskning som utgår från de nya 
utsikterna med IT har rimligtvis också att göra med att inriktningen präglas av 
möjlighet till interaktivitet för att avslutningsvis landa i konsensusbeslut.147  

 

 

 

 

                                                           
146 Päivärinta och Sæbø (2008), 55-57.  
147 Barber (2003); Dahlberg (2001); Shane, red. (2004); Wiklund (2005). För en av de teoretiska 
fäderna se: Habermas (1995). 
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Tabell  2-2 Fyra e-demokratimodeller 

Medborgarna har ingen 
definierad roll i besluts-
processerna utöver vid val 

Medborgarna har en uttryckligen 
definierad roll i besluts-
processen 

 
Medborgarna 
fastställer 
dagordningen 
 

 
Partisansk e-demokrati 

 
Direkt e-demokrati 

 
Staten 
fastställer 
dagordningen 
 

 
Liberal e-demokrati 

 
Deliberativ e-demokrati 
 

Källa: Päivärinta och Sæbø (2008). 

Även andra alternativ existerar. van Dijk klassificerar sex demokratimodeller 
utifrån två dimensioner: mål respektive metod och anknyter dem till e-
demokrati.148 Fem av dessa är hämtade från David Held och de olika varianter som 
har identifierats av honom.149 Den ena av dimensionerna handlar om demokratins 
mål antingen skall vara opinionsbildning eller beslutsfattande, där den först-
nämnda avser input till det politiska systemet och den andra dess procedurer. Vad 
avser demokratins tillvägagångssätt skiljer van Dijk på representativ demokrati 
kontra direkt demokrati. För klassificering av modellerna i denna typologi se: 
Figur  2-3.  

Figur  2-3 Sex demokratimodeller och deras e-demokratiska kopplingar 

Mål:                   Opinionsbildning                                                         Beslutsfattande 
Metod: 
Represen-
tativ 
demokrati 
 
 
 
Direkt-
demokrati 

                                                                                                
                                                                                             Lagstyrd 
             
            
            Pluralistisk                                                               Konkurrerande 
            Deltagande 
                                                   Libertarianistisk 
                                                                                             Plebiscitisk  
 

Källa: van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 39.  

Den lagstyrda demokratin är västvärldens klassiska modell som kännetecknas av 
representativitet och majoritetsbeslut. Många av de problem som beskrevs 
inledningsvis i detta avsnitt kan associeras med en lagstyrd demokrati. Den nya 
tekniken kan vara lösningen på delar av dessa problem genom att minska glappet 
                                                           
148 van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 38-54. 
149 Se: Held (1997).  
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mellan väljare och valda. van Dijk menar att det grundläggande problemet är att 
båda sidor lider av brist på inbördes information. IT kan på så sätt effektivisera 
delar av det politiska systemet.  Den konkurrerande demokratin har många liknande 
drag men ger bl.a. särskilda effekter av politisk populism med sin betoning på 
ledarskap. Ett informationssamhälle kan få stora implikationer på ett dylikt 
system. Det gäller exempelvis möjligheten till både enkel men även interaktiv 
information. I en konkurrerande demokrati kan även elektroniskt beslutsfattande 
vara ett centralt inslag, exempelvis genom omröstningar eller annan input till 
systemet. Ett plebiscitisk samhällssystem formas av andra ideal, ordet får sin 
innebörd från antikens Rom och syftar på en ordning där folket själva fattar beslut 
i så många frågor som möjligt. Stor tilltro har riktats mot att informations- och 
kommunikationsteknologi skall kunna möjliggöra detta i moderna och stora 
komplexa samhällen. Konkret innebär detta ökat medborgerligt deltagande i 
beslutsprocesser genom omröstningar som sker med hjälp av ny teknologi. En 
pluralistisk demokrati kännetecknas av ett omfattande civilt samhälle som utgörs 
av de mellanliggande aktörerna i relationen medborgare och statsmakt. Vidare 
präglas modellen även av skiftande styrande koalitioner och representation inte 
bara genom formella val utan även genom att organisationer är centrala 
representanter. van Dijk finner att IT kan relateras till denna demokratimodell på 
två sätt. För det första möjliggörs att alla verksamma aktörer på den politiska 
arenan kan nå ut med sitt budskap. För det andra lämpar sig de interaktiva 
kommunikationsvägarna som tekniken kan tillåta mycket väl för det horisontella 
politiska systemet som kännetecknar pluralism. En närliggande inriktning är 
deltagardemokrati vilken dock skiljer sig från den ovan diskuterade genom att ha 
fokus på medborgarna som deltar direkt i styret av samhället. Ett grundantagande 
i denna inriktning är att medborgarna är informerade och kan fatta underbyggda 
beslut. IT kan således influera medborgarnas möjlighet till information men också 
till opinionsbildande.  I den bemärkelsen kopplas modellen främst till, med van 
Dijks tappning, processerna allokution, konsultation och konversation, där 
tekniken bl.a. kan underlätta för en bredare och mer omfattande informations-
spridning men också genom politiskt deltagande genom debatter och konferensers 
användande av IT. Avslutningsvis för van Dijk också fram libertarianistisk 
demokrati som kännetecknas av sin kritik mot centralism, byråkrati och traditio-
nella politiska institutioner. Istället understryker inriktningen medborgarnas roll 
som input i policyprocessen. Deras horisontella kommunikation som stimuleras av 
IT utgör den centrala kraften i det politiska systemet. Modellen kräver således 
användandet av ny teknik i samtliga politiska förfaranden, dvs. både i 
informations-, diskussions- och beslutsprocesser.150  
                                                           
150 van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 38-54. Jämför med: Held (1997).  
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Åström, Päivärinta och Sæbøs respektive van Dijk påvisar alltså att e-demokrati 
och dess processer kan relateras till olika demokratimodeller. Det blir också tydligt 
att förekomsten av dessa processer varierar i de olika modellerna. I förlängningen 
kan detta fungera som ett sätt att reflektera kring möjligheter att gradera samhällen 
efter deras e-demokratinivå. Den något stereotypa behandlingen är framförallt 
teoretiskt förtjänstfull men kan också relateras till en existerande polarisering i 
debatten, mellan tekniken som medel för att fördjupa den representativa 
demokratin genom ett stärkt medborgerligt deltagande respektive synen på en, 
med hjälp av tekniken, övergång till ett direktdemokratiskt förfarande.151 Dessa 
teoretiska systematiseringar kan också användas när relationen mellan demokrati 
och e-demokrati skall behandlas. 

E-demokratins funktioner 
Dessa teoretiska resonemang om e-demokratins processer och dess tillämpning i 
politiska system kan konkretiseras genom att studera funktioner och verktyg för 
dessa. Elektroniska diskussioner är ett vitt begrepp som exempelvis inkluderar 
kommunikation via e-post, internetforum eller med hjälp av särskild programvara. 
Forskning visar dock att dessa sällan för diskussionen framåt. Istället tenderar 
debattörernas åsikter att cementeras och mediet används mer av debattörerna för 
att annonsera sina åsikter än för diskussion.152 En specifik variant av dessa 
diskussioner som p.g.a. att den uttrycker en relation mellan medborgare och 
politiker är av särskilt intresse benämns elektroniska konsultationer. Grönlund 
definierar detta som företeelsen av att politiker konsulterar medborgare i någon 
fråga. Tekniskt kan detta ske på flera sätt, exempelvis frågor till medborgarna via 
e-post, direkt e-post till förtroendevalda eller forum på kommuners eller andra 
politiska organs hemsidor. Ranerup har studerat det sistnämnda, dvs. elektroniska 
diskussioner som kommuner är ansvariga för och drar slutsatsen att 
diskussionerna har inflytande över den kommunala beslutsprocessen.153 E-
demokrati kan också uttryckas genom e-lobbying som i sig kan ta olika former. 
Användandet av e-petitioner för att försöka samla opinion och påverka politiker är 
ett tillvägagångssätt men e-lobbying kan även innefatta mer informell påtryckning. 
Empiriska studier av e-petitioner i Storbritannien visar på varierat utfall, allt från 
lite politisk influens till förmågan att ge upphov till debatt och översyn av 
politik.154 Teledemokrati har sin bakgrund i 1970-talets utbyggnad av kabel-tv och 
interaktiva telefontjänster. Detta beskrevs av Vedel som den andra fasen i e-
demokratins historia. Grönlund menar att teledemokrati utgörs av: ”… projekt där 
                                                           
151 Ilshammar i: SOU (1999), SOU 1999:117.  
152 Grönlund (2001a), 69; Coleman i: Mansell et al., red. (2007).  
153 Grönlund (2001a); Ranerup i: Grönlund och Ranerup, red. (2001).  
154 Miller (2008).  
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man med hjälp av olika teknik engagerar en större eller mindre ’jury’ av medborgare i 
någon aktuell fråga för expertledda diskussioner under en begränsad tid.”155 Redan 1974 
utfördes ett sådant projekt där 400 medborgare diskuterade och slutligen röstade i 
respektive frågor. En annan form genom vilken e-demokrati kan uttryckas är 
”Electric Town Hall Meetings” (ETM). ETM beskrivs som ett samlingsnamn på mer 
eller mindre strukturerade allmänna möten i det elektroniska mediet där 
deltagarna i regel tillåts påverka besluten. Det första hölls i New York 1973. ETM 
kan ha olika syften, exempelvis att samla synpunkter från medborgare eller att 
förbättra beslutsfattande genom en mer deliberativ process. ”Citizen Juries” avser i 
det här fallet när den nya tekniken tillämpas för att använda sig av medborgar-
paneler. Detta sker genom att ett mindre antal personer, representativt utvalda, 
diskuterar olika frågor som tidigare har presenterats av sakkunniga. Avslutnings-
vis fäller juryn ett avgörande i frågan. Bland de aktiviteter som med ett samlings-
namn har kommit att benämnas sociala medier ingår flera funktioner. Grönlund 
beskriver ”Community Networks” som användandet av IT för att skapa eller upp-
rätthålla social gemenskap. Detta kan vara ett e-demokratiskt tillvägagångssätt i 
och med att dessa nätverk i vissa fall även används för politisk kommunikation. 
Den här typen av nätverk opererar som en del av det civila samhället och innebär 
en horisontell kommunikation.156 Ur ett e-demokratiskt perspektiv är de av rele-
vans då de möjliggör informationsutbyte och kanske ännu viktigare, kollektivt 
handlande bland personer som har liknande åsikter. Bland sociala nätverk på 
internet sätts emellertid vissa av de vanligen använda bedömningsgrunderna ur 
spel. Det gäller främst kopplingen mellan aktörers anseende och kvalitén på den 
information de förmedlar men också osäkerhet beträffande tilliten mellan interage-
rande aktörer då detta i högre uppfattning kan ske utifrån dolda avsikter eller med 
hjälp av smeknamn. En annan tänkbar implikation är att strukturen med IT som 
medel för att aggregera och forma intressegrupper riskerar att inte kunna 
socialisera människor in i ett genuint deltagande. Detta kräver egenskaper av att 
kunna genomdriva förändringar, då initiativet till att förändra rådande strukturer 
är underordnat möjligheten att enkelt söka sig vidare till nya grupperingar och där 
det faktiska utbytet mellan människor, utan fysisk kontakt, riskerar att bli ytligt.157  
I och med det successiva utvecklandet av internet har nyare funktioner som kan 
tillämpas e-demokratiskt kommit att sammanfattas under konceptet Webb 2.0. Den 
centrala förändringen beskrivs ofta i ordalag som att internet idag präglas av 
samarbete och interaktion.158 Det är möjligt att skilja på olika funktioner som är 

                                                           
155 Grönlund (2001a), 73-74.  
156 Grönlund (2001a), 75-80; Päivärinta och Sæbø (2008); Chadwick (2006), kapitel 5.   
157 Breindl och Francq (2008); Galston i: Kamarck och Nye Jr., red. (2002).  
158 Breindl och Francq (2008).  
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associerade med Webb 2.0. Så kallade bloggar, dvs. webbsidor som drivs av en eller 
flera personer där informationen uppdateras i omvänd kronologisk ordning, är ett 
fenomen som vuxit lavinartat sedan det fick sitt stora genombrott några år in på 
2000-talet. Bloggar medför interaktiva funktioner där läsare kan kommentera 
inlägg skrivna på bloggen. Både i allmänna ordalag och i en politisk kontext har 
bloggar beskrivits som en möjlighet för alla att komma till tals och på så sätt vara 
en kanal för gräsrotsrepresentanter. Forskning utförd över politiska bloggar i USA 
visar emellertid en koncentration, vad gäller besökare, till ett litet antal bloggar och 
där dessa i allmänhet drivs av en framgångsrik, välutbildad och homogen grupp 
som redan utgör en del av den politiska eliten.159 Så kallade ”wikis” är webbplatser 
som gemensamt fylls med innehåll av användarna. Det främsta exemplet är 
Wikipedia vilket är ett internetbaserat uppslagsverk som fylls med innehåll av sina 
användare och där samtliga intresserade kan fungera som författare. En sådan 
internetsida kan tillgodose information och genom sina funktioner för diskussion 
och samtal ifrågasätta informationens korrekthet. Eftersom situationen med 
elektroniska omröstningar tidigare berörts räcker det rimligtvis med att notera att 
detta också kan vara en funktion som tillämpas e-demokratiskt. Med tanke på att 
användandet av detta är begränsat till ett fåtal politiska system får funktionen 
alltjämt anses vara på försöksstadiet.    

Dessa olika tillvägagångssätt för e-demokrati kan kategoriseras utifrån flera indel-
ningsgrunder. En kronologisk sådan skiljer i allmänhet på övergången från tele-
demokrati till dagens mer internetbaserade funktioner. I den bemärkelsen är 
exempelvis ETM och interaktiva funktioner via TV och telefon mindre centrala 
idag till fördel för den relevans för informations- och diskussionsprocesser som 
utvecklandet av internet har haft. I allmänhet är just dessa båda processer de mest 
frekventa i dagens e-demokrati. Politisk information till alla aktörer verksamma i 
det politiska systemet kan i stor omfattning tillgodoses med hjälp av informations-
teknologi. I och med Webb 2.0 sker också en förskjutning mot en större andel av 
användarproducerad information, vilket i bästa fall kan förbättra underlaget för 
aktörers beslut. Elektroniska diskussioner förs i stor utsträckning på politiska 
forum, inom ramen för sociala nätverk och bloggar eller genom debattforum i regi 
av den politiska ledningen. Även inom beslutsprocesser kan tidigare beskrivna 
funktioner ha en direkt betydelse. Närmare associerat är dock elektroniska 
konsultationer men framförallt elektroniska omröstningar. Trots allt är denna del 
den e-demokratiska process som är minst utvecklad.  

                                                           
159 Hindman (2009), kap. 6.  
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E-demokratiska tillkortakommanden 
Teknologins möjliggörande av annorlunda politiska processer löser dock inte 
nödtvunget vissa av de problem som moderna demokratier ofta är behäftade med. 
Dessutom ger e-demokratiska processer potentiellt upphov till nya problem. Till 
den första kategorin kan räknas att den nya teknologin inte kan finna ett svar på 
dilemmat med att politiker inte alltid ser till det allmännas bästa p.g.a. risken för 
att inte bli återvalda. Istället varnas för att den variant av e-demokrati som närmar 
sig den direkta demokratin riskerar att leda till en ökad populism i det politiska 
systemet. En annan aspekt som tas upp i forskningen har att göra med argumentet 
om att e-demokrati möjliggör ökad transparens av den politiska processen. Ett 
alltför stort informationsutbud riskerar istället dels att skada exempelvis känsliga 
politiska förhandlingar och dels kan den motsatta effekten uppstå. Forskare menar 
nämligen att det finns en överhängande risk att informationen kan användas på ett 
strategiskt sätt vilket kan göra det svårt för medborgarna att orientera sig.160  

Levine för en liknande argumentation som utgår från den amerikanska 
demokratin och listar ett antal myter som han anser vara förknippade med att e-
demokrati skulle kunna fungera som botemedel på ett minskat intresse och 
deltagande i politiken. Till att börja med menar han att även om internet innebär 
en mer bekväm kanal för deltagande så är det inte en faktor som i någon högre ut-
sträckning stimulerar högre omfattning utav detta. Den nya tekniken ändrar inte 
faktumet att politiskt engagemang och valdeltagande samvarierar med andra 
variabler, såsom inkomst- och utbildningsnivå. Även andra teoretiker pekar på 
vikten av olika strukturella förutsättningar, något som behandlas mer extensivt 
nedan.161 Levine går dock så långt som att varna för att internet riskerar att isolera 
människor från byggandet av viktiga relationer i det lokala samhället. Han menar 
också att det är en felaktig föreställning att det ökade informationsutbudet skulle 
stimulera till ökat deltagande. Argumentationen leder fram till att det redan innan 
den nya teknologins infördes fanns alltför mycket information för gemene man att 
kunna ta till sig. Förutsättningarna är alltså inte ändrade. Levine anstränger sig 
också för att slå hål på myten om att internet skulle kunna möjliggöra en 
deliberativ demokrati där medborgarna för diskussioner angelägna för den 
allmänna samhällsutvecklingen. Mer rimligt är att internet används både för 
informationssökning och diskussion kring högst specifika frågeställningar, något 
som stimuleras av sökmotorer och filter. Diametralt motsatta uppfattningar 
existerar emellertid, exempelvis framförda av Hilbert. Han hävdar att tekniska 
internetbaserade lösningar kan stimulera en deliberativ demokrati genom att 

                                                           
160 Kampen och Snijkers (2003); Vedel (2006), 233.  
161 Levine i: Hayduk och Mattson, red. (2002; Norris (2001). 
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systematisera och reglera det flöde av information som lägger grunden för 
opinionsbildande och beslutsfattande.162 Huruvida internet skulle leda till en makt-
förskjutning från formella organisationer till individer med tillgång till den nya 
tekniken tvistar forskare om. Levine argumenterar för att informationssamhället 
möjliggör att det mellanliggande steget i vissa situationer blir överflödigt. Istället 
kan medborgare själva sköta sina ärenden eller finna den eftersökta informationen. 
Detta skulle således skada det civila samhället och i slutänden demokratin. 
Utvecklingen skulle missgynna aktörer som är verksamma i det civila samhället 
och som hjälper svagare grupper, bl.a. med att delta i den politiska processen. 
Vedel ifrågasätter å sin sida att en sådan tendens överhuvudtaget existerar. 
Samtidigt menar han, och instämmer följaktligen med Levine, att om en sådan 
situation trots allt skulle komma till stånd skulle den skada samhälls-
utvecklingen.163   

Dessa ovan diskuterade dilemman är på olika sätt associerade med informations-
samhället i sig och dess politiska följder. Det som benämns den digitala skiljelinjen 
(på engelska: ”digital divide”) är istället en problematik som rör tillgången till 
informationssamhället. Den digitala skiljelinjen avser det faktum att vissa grupper, 
eller på nationell nivå länder, exkluderas från informationssamhället.164 Ett 
alternativt argument är att hävda att denna skiljelinje inte är digital, dvs. 
skillnaderna i och mellan samhällen har funnits tidigare och överförs nu endast till 
det nya informationssamhället.165 Som antytts kan man studera denna ojämlikhet 
utifrån olika dimensioner. Till en början kommer problematiken att beskrivas 
genom att granska situationen både mellan och inom stater, vilket ger en 
nödvändig nyansering av företeelsen.166 År 2000 var skillnaden milsvid beträffande 
spridningen av internet mellan världens länder. Skandinavien redovisade den 
främsta utbredningen av internet med drygt 50 procent av medborgarna som 
användare. Detta kan jämföras med världens två mest befolkade kontinenter, 
Asien och Afrika, där det motsvarande antalet internetanvändare var 3,3 
respektive 0,5 procent. Ser man till absoluta tal var vid tidpunkten drygt var tredje 
användare amerikan. I ett försök att ange orsaken till den globala variationen 
noterar Norris att denna bl.a. positivt samvarierar med ekonomisk utveckling och 
utbredningen av ett mediesamhälle (syftandes både på traditionella och nya 

                                                           
162 Levine i: Hayduk och Mattson, red. (2002); Hilbert (2009), 102.  
163 Levine i: Hayduk och Mattson, red. (2002); Vedel (2006), 234.  
164 Detta kan både ha sin bakgrund i ett medvetet val i att inte delta i informationssamhället 
respektive en strukturell form av utestängning. För en utveckling av denna komplexa fråga, 
se: van Dijk (2005), 28-31.  
165 För ett bidrag på som pekar på denna möjlighet, se: Grönlund (2001a), 163.  
166 Rose (2005). 



 

56 

medier). En konsekvens av detta är att medborgare i länder som i låg utsträckning 
är internetanvändare inte heller har någon betydande tillgång till traditionella 
medier.167 Mer aktuell data, från 2008, tyder på en accelererande utveckling av 
antalet användare. Jämförs 1998 med 2008 har andelen internetanvändare i världen 
vuxit från 3,17 till 22,93 per 100 invånare. Klyftan mellan olika delar av världen är 
emellertid alltjämt påtaglig.168  En relevant men svårbesvarad fråga är således om 
utvecklingen av IT har spätt på skillnader mellan länder istället för att överbrygga 
klyftor.169 Skiftas perspektiv från makro- till mikronivå syftar den digitala 
skiljelinjen på den ojämlikhet i internetanvändare som råder mellan olika sociala 
grupper inom samhällen. Empirisk forskning indikerar att variabler som hushålls-
inkomst, sysselsättning, utbildningsnivå och generationstillhörighet påverkar 
användandet av internet. Studeras utvecklingen under flera år är det inte heller 
nödtvunget att gapet mellan sociala grupper minskat. Mellan 1996 till 1999 
accelererade exempelvis skillnaden mellan de fattigaste och rikaste hushållen i 
flera europeiska länder avseende internetanvändning. Andra studier har utifrån 
långa tidsserier visat på ökade skillnader härrörande från bl.a. utbildningsnivå, 
ålder och etnicitet.170  

Att denna skiljelinje är komplex och varierar utifrån olika aspekter kan ännu bättre 
förstås om de mer explicita demokratiska dimensionerna adderas. IT:s potentiella 
förmåga att både utjämna och förstärka ojämlikheten i fördelningen av tillgången 
till politiska resurser gör att företeelsen med en demokratisk skiljelinje (på engelska: 
”democratic divide”) poängteras inom forskningen, där ojämlikheter i den e-
demokratiska arenan är i fokus.171 På detta tema argumenterar Norris för tre 
viktiga slutsatser. Till att börja med har etablerade politiska institutioner i sin 
kommunikation svårigheter med att utnyttja de många fördelar den nya tekniken 
kan ha, däribland möjligheten till interaktiva förbindelser. Genom att inte utnyttja 
de nya kommunikationsvägarna riskerar betydelsefulla politiska aktörer att bli 
marginaliserade i informationssamhället. En ytterligare dimension har att göra 
med den länkstruktur som det dominerande mediet internet formas av, vilken ger 
upphov till en ”winners-take-all” struktur. Detta system där de redan välbesökta 
sidorna ökar sin popularitet genom att det sker en omfattande länkning till dem, 
ligger också till grunden för sökmotorernas gradering. Det ger en självförstärkande 
effekt och en tydlig rangordning där ett mindre antal webbplatser dominerar.172 

                                                           
167 Norris (2001), kap. 3.  
168 ITU, ICT Statistical Database, 11 augusti 2009.  
169 Norris (2001), kap. 3.  
170 Norris (2001), kap. 4; van Dijk (2005), kap. 4.  
171 Norris (2001), kap. 12.  
172 Norris (2001), kap. 12; Hindman (2009). 
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Punkt två avser att det är en överhängande risk att tekniken endast förstärker 
graden av deltagande bland de som redan är politiskt engagerade utan att kunna 
attrahera en bredare grupp av medborgare. Empiriska studier genomförda i en 
amerikansk kontext stödjer också detta.173 Till detta tema passar Matthew 
Hindmans ord om nackdelarna med internet som vägen till en mer samtalande 
demokrati: ”The online public sphere is already a de facto aristocracy dominated by those 
skilled in the high deliberative arts.”174 Avslutningsvis kan det noteras att makt-
förskjutningar rimligen kan ske i och med tillämpningen av IT i politiska processer. 
Minskade kostnader för information och kommunikation påverkar mindre aktörer 
positivt och stora organisationer, som betydande statliga institutioner, eller 
massrörelser negativt.175  

Detta avsnitt har behandlat e-demokrati ur en flera olika perspektiv. Det som 
återstår är att skapa en begreppslig bestämning. Detta genomförs nedan och är 
nödvändigt för att konstruera den brygga mellan teori och empiri som behövs för 
att tillgodose valida undersökningar. 

Definition av e-demokrati 
Definitionen av e-demokrati präglas av två förutsättningar. För det första påverkas 
definitionen av begreppets korta livstid. Det gör att den forskning som direkt 
hanterar e-demokrati är klart begränsad och utförd inom en tidsrymd av mindre 
än två decennier. För det andra är förståelsen av e-demokrati, som genomgående 
har hävdats, beroende av den associerade demokratiteorin, vilken tidigare har 
behandlats. Sammanfattningsvis är alltså e-demokrati, som teoretiskt begrepp, på-
verkad av huvudtermens historiska progress men också av brist på kontinuitet och 
varaktighet inom e-demokratiforskningen.  

Innan begreppet e-demokrati behandlas bör dock dess relation med det bredare 
begreppet ”e-government” diskuteras.176 Det litteraturen ofta framhåller som 
centrala drag för ”e-government” är användandet av IT för att underlätta och 
utveckla serviceproduktion och informationsspridning till medborgare, företag och 
fler typer av aktörer. Relationen mellan detta begrepp och e-demokrati får mest 
                                                           
173 Hindman (2009); de Zúñiga et al. (2010); Best och Kreuger (2005).   
174 Hindman (2009), 139.  
175 Norris (2001), kap. 12. 
176 På svenska ofta översatt till e-förvaltning. Den översättning undviks dock här då ”e-
government” anses inrymma fler dimensioner än vad man vanligen förknippar e-förvaltning 
med. Precis som den e-demokratiska forskningen använder sig studier av ”e-government” 
ofta av modeller för att konkretisera fenomenet. De innehåller vanligen steg som sträcker sig 
från ensidig kommunikation till en större grad av involvering och kan vid en snabb anblick 
liknas vid de tre e-demokratiska processerna som tidigare har behandlats. Se: Layne och Lee 
(2001). 
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rättvist beskrivas som oklar. Ibland framställs nämligen e-demokrati, tillsammans 
med andra aspekter, som en del av ”e-government”, medan andra beskrivningar 
nämner de båda företeelserna som skilda delar i ett politiskt system.177 De sist-
nämnda forskningsbidragen påvisar att begreppen skiljer sig åt på flera sätt, där 
”e-government” primärt rör distribution av offentliga tjänster och e-demokrati 
handlar om dimensioner som representation och deltagande. Samtidigt hävdas att 
”e-government” inte behöver ha de demokratiska inslag som e-demokrati måste 
kännetecknas av.178 Förutom teoretiska argument visar också empiriska bidrag att 
de båda företeelserna inte nödvändigtvis är relaterade.179 Med denna hanterbara 
distinktion kan e-demokrati fortsätta att konceptualiseras. 

Över tid har det skett en intressant transformering av den innebörd som begreppet 
e-demokrati har fyllts med. Initialt var det nämligen mycket nära förknippat med 
förekomsten av elektroniska omröstningar.180 En sådan definition är naturligtvis 
oerhört begränsad. Relateras den till de e-demokratiska processerna avser den 
uteslutande beslutsprocesser; relateras den till schematiseringen över ett virtuellt 
politiskt system utelämnar den väsentliga delar; relateras den till de e-
demokratiska funktionerna väljs de flesta bort. Givet den teoretiska beskrivning av 
e-demokrati som hittills behandlats är denna definition alltför smal.  

Av den anledningen har en central del av den samtida e-demokratiforskningen 
ansträngt sig för att omdefiniera begreppet. Att den ursprungliga definitionen 
måste breddas råder det samsyn kring men hur vid den bör vara är debatterat. 
Litteraturen ger exempel på mycket vida definitioner där avgränsningen gentemot 
närliggande begrepp är högst oklar.181 De mest använda begreppsliga 
bestämningarna har dock en gemensam avgränsning i form, där de avser tillämp-
ningen av tekniken i politiska processer. Grönlunds definition ”IT-användning i 
demokratiska processer” framställer e-demokrati som ett paraplybegrepp som 
relaterar till alla delar av samhället och kan gå utanför formella politiska 
strukturer.182 Liknande definitioner kan noteras. Hacker och van Dijk understryker 
just att begreppet inte är begränsat till någon särskild e-demokratisk funktion och 
för också resonemanget vidare genom att diskutera vad implikationer av teknik-
användningen kan leda till:  
                                                           
177 För det första exemplet se: Yildiz (2007). För den andra varianten se: Collins och Butler 
(2003); Bishop och Anderson (2004).   
178 Collins och Butler (2003) 54. Författarnas grundinställning är emellertid att en sådan 
separation är problematisk. Se också: Bishop och Anderson (2004). 
179 Yunis och Sun (2009); Berry et al. (2008). 
180 Grönlund (2001a), 43.  
181 Watson och Mundy (2001). 
182 Grönlund (2001a), 43, (2001b).  
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… a collection of attempts to practise democracy without the 
limits of time, space and other physical conditions, using ICT 
[information and communication technology] or CMC 
[computer-mediated communication] instead, as an addition, 
not a replacement for traditional ‘analogue’ political practices.183  

Således tar man upp att e-demokrati innebär demokrati med hjälp av teknik som 
inte behöver begränsas av aspekter som rör tid, rum eller andra fysiska 
förhållanden. En annan aspekt som tydligt accentueras av Hacker och van Dijk är 
att e-demokrati, eller digital demokrati med deras språkbruk, skall betraktas som 
ett komplement till traditionell demokrati och inte som en företeelse som ersätter 
denna.184 En likartad omfattande tolkning av begreppet ges även av Thomas och 
Streib, vilka betonar att e-demokrati går långt utöver informationssökning på 
internet och istället väsentligen utgörs av att medborgare på olika sätt deltar i 
processer som formar utvecklingen och implementeringen av politik med hjälp av 
IT.185 Även den brittiska forskaren Ann Macintosh har en vidare tolkning än den 
ursprungliga: 

e-democracy is concerned with the use of information and 
communication technologies [ICT] to engage citizens, support 
the democratic decision-making processes and strengthen 
representative democracy. The principal ICT mechanism is the 
internet accessed through an increasing variety of channels, 
including PCs, both in the home and in public locations, mobile 
phones, and interactive digital TV. The democratic decision 
making processes can be divided into two main categories: one 
addressing the electoral process, including e-voting, and the 
other addressing citizen e-participation in democratic decision-
making.186 

Citatet ovan ger tre olika typer av information. Först och främst får man veta vad e-
demokrati innebär och vad syftena är med detta. Därefter exemplifierar Macintosh 
hur e-demokrati, rent praktiskt, utförs. Avslutningsvis ges alltså även information 
kring att begreppet i sin tur kan separeras in i två delar: elektroniska omröstningar 
och e-deltagande. Redan tidigare har elektroniska omröstningar beskrivits och 
exemplifierats. Det är dock inte fallet med e-deltagande. Macintosh ser detta som 
en aspekt av e-demokrati och beskriver det som användandet av informations och 
                                                           
183 Hacker och van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 1.  
184 Hacker och van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000).  
185 Thomas och Streib (2005), 261.  
186 Macintosh (2004), 2.  
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kommunikationsteknologi för att bredda och fördjupa politiskt deltagande. Även 
andra teoretiker har understrukit kopplingen mellan e-demokrati och e-del-
tagande, bl.a. med tanke på att det sistnämnda konceptet i litteraturen har en 
tyngdpunkt mot deltagande i politiska processer.187 I uttolkningar av e-deltagande 
märks två drag vilka dessutom har gemensamma beröringspunkter. För det första 
betonas ett nedifrån-upp perspektiv. Fenomenet initieras inte nödvändigtvis av 
den centrala politiska makten utan får istället sin form av att alla aktörer i den 
demokratiska processen deltar. För det andra är e-deltagande förknippat med 
aktiviteter på lokal nivå och där det lokala politiska styret har en särskilt roll vad 
gäller implementering och möjliggörande av e-deltagande.188 Även utanför den 
akademiska världen kan man återfinna värdefulla bidrag för bestämmandet av e-
demokrati. Internetstrategen Steven Clift gav 2003 följande definition av termen:  

E-democracy is the use of information and communications 
technologies and strategies by ‘democratic sectors’ within the 
political processes of local communities, states/regions, nations 
and on the global stage.189 

I det som Clift nämner som demokratiska sektorer återfinns en rad olika aktörer. 
Dessa är: regeringar, valda representanter, media, politiska partier och intresse-
grupper, organisationer i civilsamhället, internationella offentliga organisationer, 
medborgare och väljare. Medborgaren ges särskilt utrymme i Clifts resonemang. 
Denna är nämligen ensam om att möta alla dessa sektorer, vilka annars befinner 
sig relativt isolerade från varandra.190  

Att studera definitioner av e-demokrati är ett sätt att försöka precisera begreppet. 
En alternativ ansats kan vara att studera vad förespråkarna för e-demokratin 
utlovar. Redan tidigare har dylika visioner beskrivits. Här sker det dock med ett 
annat fokus, med ambitionen att öka förståelsen för begreppet i sig. Ett starkt 
argument är att med hjälp av den nya tekniken kan demokratin och det sociala 
kapitalet potentiellt stärkas.191 Mer detaljerat skulle detta ske genom att möjliggöra 
tvåvägskommunikation mellan medborgare och alla de centrala aktörerna i den 
politiska processen, vilket bl.a. inkluderar representanter från partier och 
organisationer, media samt den offentliga förvaltningen och dess olika nivåer. Det 
man närmast tänker på är att den nya teknologin inkluderar nya kanaler för 

                                                           
187 Macintosh i: Cunningham och Cunningham, red. (2006); Sanford och Rose (2007).   
188 Macintosh i: Cunningham och Cunningham, red. (2006); Medaglia i: Avdic et al., red. 
(2007), 134.  
189 Clift (2003), 1 oktober 2009, 2.  
190 Clift (2003), 1 oktober 2009, 2-3.  
191 Coleman och Gøtze (2001). För en nyansering av detta se: Putnam (2006), kap. 9. 
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deltagande i den politiska processen. Det särskilt fördelaktiga med detta är hur 
möjligheten till deltagande stimuleras av mycket låga ”instegskostnader” för den 
enskilde. Tekniken kan medföra att medverkan i politik även görs mer tillgänglig 
och, inte att förringa, mer bekväm.192 En vision är också att demokratin skulle 
kunna stärkas genom att skapa en motkraft till framväxandet av politiska eliter, 
som en effekt av nationalstatens ökade hantering av komplexa frågor. 
Informationsteknologin möjliggör att medborgarna försörjs med relevant 
information och kanaler för politiska diskussioner, vilket kan minska kunskaps-
gapet mellan de politiska eliterna och medborgarna.193 Tidigare redogjordes också 
för mer pessimistiska perspektivs följder av ett informationssamhälle och e-
demokrati. Dessa behöver inte återupprepas men bör beaktas för att en mer 
balanserad förståelse för begreppet skall kunna ges.   

Sammanfattningsvis kan det alltså noteras att e-demokrati och närliggande 
begrepp präglas av forskningsinriktningens korta historia. Diskussioner som rör 
hur begreppen skall bestämmas och tillämpas visar på stor variation. Forskningen 
under 2000-talet har emellertid bistått i att etablera en vidare syn på begreppet och 
det framstår som tydligt att det är denna typ av definition som idag är den 
rådande. Den historiskt sett och alltjämt pågående massiva forskningen inom 
demokratiområdet erbjuder också en ansats för att konsolidera studier som avser 
e-demokrati.  

Redan tidigare har det tydliggjorts att avhandlingens perspektiv på begreppet 
grundas i en processuell syn. Det innebär inte att den analytiska distinktionen 
mellan tillstånd och process som vanligen tillämpas för demokrati är empiriskt 
omöjlig. Innan en definition uttrycks behöver tre ståndpunkter tydliggöras. För det 
första betraktas e-demokrati i den här avhandlingen som en delmängd av moder-
begreppet demokrati.194 Det medför bl.a. att samma värderingar som är associerade 
med demokrati även måste underbygga e-demokrati. Den åsikten, som är explicit i 
denna avhandling, har ofta ignorerats eller tagits för underförstådd i många andra 
studier. Ett sådant synsätt gör det dessutom möjligt att göra en teoretisk 
distinktion mellan de procedurer och de värderingar som utgör demokrati 
respektive e-demokrati. E-demokrati är på så sätt beroende av demokratiska 
politiska system och framstår inte som ett specifikt styrelseskick. Det andra valet 
har att göra med att det specifika med e-demokrati inte ligger i politikens innehåll 

                                                           
192 Norris (2001), 95-97; Ward och Vedel (2006), 213.  
193 Dahl (2007), 518-520.  
194 För de som explicit behandlar detta se: Keohane och Nye Jr. i: Kamarck och Nye Jr., red. 
(2002); Norris (2001), 107; Grönlund (2001a), 43; Macintosh et al. i: Macintosh och 
Tambouris, red. (2009).  
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utan snarare i att tillvägagångssätten för att delta i politiska processer förändrats 
med hjälp av IT. Då tekniken i sig inte är i förgrunden i denna studie blir fokus inte 
på teknikfilosofiska utgångspunkter utan istället på samhällens möjliggörande av 
e-demokratiska processer. Den tredje ståndpunkten är ett förordande av en mer 
extensiv tolkning än vad begreppet ursprungligen fylldes med.195 De politiska 
processer som inkluderas i begreppet e-demokrati behöver inte avgränsas till 
relationer mellan politiker och medborgare, utan kan rymma alla potentiella del-
tagande aktörer i ett politiskt system. Av pragmatiska anledningar studeras ofta e-
demokrati precis som demokrati från utbudssidan via de möjligheter just offentliga 
kanaler ger. Som kommer att framgå influerar detta operationaliseringar av 
begreppet. Det gör också det faktum att e-demokrati betraktas som ett samhälleligt 
fenomen som är kontinuerligt och kan variera i nivå.  Sammantaget understryker 
dessa omständigheter e-demokratins karaktär och leder fram till följande 
definition: e-demokrati utgörs av möjliggörandet av användande av informationsteknologi 
i de politiska processer som avser information, diskussion och beslutsfattande och innefattar 
därutöver att dessa genomsyras av de politiska och medborgerliga rättigheter som 
kännetecknas som demokratiska. 

Definitioner har nu givits av både demokrati och e-demokrati. Dessa kommer att 
ligga till grund för de operationaliseringar av begreppen som är nödvändiga för de 
empiriska undersökningarna. En jämförelse av definitionerna visar på en teoretisk 
relation begreppen emellan. Då just denna fråga är central för den här av-
handlingen behöver denna koppling behandlas mer fokuserad. 

Beröringspunkter mellan demokrati och e-demokrati 
Att e-demokrati som fenomen kan relateras till det bredare demokratibegreppet 
och därunder inordnas framstår förhoppningsvis som tydligt. Det betyder dock 
inte att e-demokrati är något fristående styrelseskick. Den definition som har givits 
refererar till användandet av IT i politiska processer som avser information, 
diskussion och beslutsfattande. På den arena där demokrati opererar kan alltså e-
demokrati potentiellt återfinnas som ett tillvägagångssätt för dessa processer 
bistådda av ny teknologi. Det gör att e-demokrati är influerad av både det politiska 
sammanhanget och det samhälle vari det existerar. Teoretiskt är alltså e-demokrati 
på så vis beroende av både sitt begreppsliga ursprung, härstammandes från 
demokratiteorin, men även av sina teknologiska inslag och följder av detta. Även 
om demokrati och e-demokrati uttrycks genom olika aktiviteter så skiljer de 
värderingar som fyller begreppen ej sig åt.  

                                                           
195 Grönlund (2001a), ( 2001b); Thomas och Streib (2005).  
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Den definition av demokrati som tidigare formulerades fastslog att demokrati är 
ett begrepp som går långt bortom formaliteter som valprocedurer och parlaments-
debatter. Denna, liberala uppfattning, är överhuvudtaget adekvat för stora delar av 
den moderna demokratiforskningen och de etablerade metoderna för att mäta 
demokrati innefattar både demokratins formella procedurer och de grundläggande 
moraliska och etiska föreställningarna som grundar styrelseskicket.196 För att 
tydliggöra relationen mellan demokrati och e-demokrati kan en modell användas 
som separerar dessa båda dimensioner: procedurer och värderingar. I Figur  2-4 
behandlas både demokrati och e-demokrati utifrån dessa två dimensioner. 

Figur  2-4 Demokratins två dimensioner och relationen mellan demokrati och e-demokrati 

 Demokrati E-demokrati 

P
ro

ce
ss

er
 

 
Information 

Tillgång till information från ett 
medialt system som inte står 
under statligt styre.  

Medborgare ges relevant och 
alternativ information via IT.  

 
Diskussion 

Rätt att fritt uttrycka sin mening, 
exempelvis genom att tillhöra 
organisationer eller partier som 
fritt får verka i samhället.  

Kanaler för politiska diskussioner 
och dialoger via IT. 

 
Besluts-
fattande 
 

Den primära politiska makten 
tillkommer representanter, 
positioner till vilka i princip alla 
vuxna har rätt att kandidera, 
valda av den vuxna befolkningen. 
 

Deltagande, antingen indirekt 
eller direkt, i beslutsprocesser via 
IT.  

V
är

de
rin

ga
r  

Politisk och juridisk jämlikhet. 
Yttrandefrihet och tryckfrihet. 
Organisations- och religionsfrihet. 
Kulturell frihet. 
Rättsstat. 

 
De fält som beskriver de demokratiska processerna spjälkas upp i, i enlighet med 
de tre identifierade politiska processerna för e-demokrati: information, diskussion 
och beslutsfattande. Med utgångspunkt i ovan nämnda definitioner blir det möjligt 
att placera in delar av demokratins beståndsdelar bland varianterna av processer. 
Det innebär att medborgare i ett demokratiskt system har tillgång till information 
från ett medialt system som inte står under statligt styre. Vidare har dessa 
medborgare rätt att fritt uttrycka sina åsikter och göra det genom att tillhöra 
organisationer eller partier som är fritt verksamma i landet. Den sista delen, 
beslutsfattande, är den elektorala dimensionen, där den primära politiska makten 
tillfaller politiska representanter reguljärt och frivilligt valda av den vuxna 
befolkningen.  
                                                           
196 Se: Dahl och Stinebrickner (2003); Diamond (1999). 
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Även om samma processer går igen i en e-demokrati är funktionerna annorlunda. 
Den första processen avser information och att tekniken kan resultera i tillgång till 
information relevant för det demokratiska utbytet. Vidare medför teknologin 
ökade möjligheter till politiska diskussioner och dialoger vilket är en potentiell väg 
för att stärka det politiska deltagandet. Precis som i fallet med demokrati kan detta 
formeras på olika sätt, exempelvis genom att man nyttjar de nya medierna för att 
skapa sammanslutningar och nya politiska grupperingar. Avslutningsvis har e-
demokrati också relevans för beslutsfattande. Det kan ske direkt, genom konsulta-
tioner av medborgarnas åsikter eller via omröstningar eller på mer informella sätt 
där medborgarnas åsikter ges relevans i beslutsfattandet.197  

Till skillnad mot de delar i figuren som uttryckt demokratins respektive e-demo-
kratins processer är de värderingar som präglar de båda formerna gemensamma. 
Dessa har sin bakgrund i redogörelsen av den utvecklade beskrivningen kring 
liberal demokrati.198 De principer som måste genomsyra både en demokrati och e-
demokrati är flera. För det första betraktas samtliga medborgare som politiskt och 
juridiskt jämlika. En konkret tillämpning av sådana ståndpunkter implicerar 
samtliga medborgares rätt att kandidera i valprocedurer och till samtliga med-
borgares lika rösträtt i sådana val. Vidare kännetecknas demokrati och e-demokrati 
av yttrande- och tryckfrihet. I politiska sammanhang blir detta en garant för 
möjlighet att uttrycka oppositionella uppfattningar. Avslutningsvis är ytterligare 
friheter för medborgaren nödvändiga. Här syftas framförallt på organisations- och 
religiös frihet samt möjligheten att fritt få utöva och uttrycka sin kultur.  

Utifrån detta ställningstagande blir kopplingen mellan demokrati och e-demokrati 
möjligen klarare. Rent funktionellt kan e-demokrati ses vara verksam när de 
processer som figuren beskriver är i stånd. Dessa har stora likheter med demo-
kratins uttryck men skiljer sig åt genom sina tekniska inslag. Därutöver krävs alltså 
ytterligare en dimension för att dessa skall kunna betraktas som e-demokratiska, 
nämligen att dessa processer genomsyras av de samma demokratiska värderingar 
som återfinns som rättesnören i världens demokratier. På så vis måste e-demo-
kratins olika processer präglas av politisk jämlikhet, yttrandefrihet och de andra 
fri- och rättigheterna för att kunna klassificeras som fullt demokratiska. Den stora 
likheten ligger således inte i e-demokratins praktiska uttryck utan att dessa också 
präglas av de liberala inslag som kännetecknar en demokrati.  

Ett undantag i litteraturen som har uppmärksammat denna relation är Doug 
Schulers bidrag som genom att ta fasta på Dahls fem kriterier för vad som 

                                                           
197 Vedel (2006); Macintosh (2004).  
198 Se: Diamond (1999).  
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utmärker en demokratisk process utvärderar e-demokrati.199 Kriterierna är effektivt 
deltagande, lika rösträtt vid det slutliga avgörandet, upplyst förståelse, kontroll över 
dagordningen och medborgares lika möjligheter. Att samtliga medborgare ges 
möjlighet till ett effektivt deltagande kräver att frågor beaktas rörande hur, var och 
när detta tillgodoses via internet. Mer konkret kan detta relateras till den 
problematik som följer av den digitala skiljelinjen. Andra teoretiker varnar för att 
”beslutströtthet” skapas bland medborgarna om man från politiskt håll framhåller 
möjligheten till medbestämmande utan att det resulterar i faktisk utökad med-
borgerlig beslutanderätt.200 När det kommer till kriteriet lika rösträtt existerar, med 
få undantag, ingen kontinuerlig utbredd elektronisk röstning till politiska val. 
Således uppfyller nästintill ingen e-demokrati Dahls andra kriterium. Det tredje, 
upplyst förståelse som Dahl själv tillstår är mångtydigt men innefattar med för-
fattarens egna ord: ”Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka 
och begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen…”201 Schuler 
exemplifierar detta i informationssamhällets tidevarv som förekomsten av ett 
framgångsrikt offentligt utbildningssystem, omfattande kunskap av internet-
användning bland medborgarna samt existens av forum för diskussion. Att med-
borgarna har exklusiv rätt att avgöra hur ärenden skall föras upp på dagordningen 
utgör Dahls fjärde kriterium för demokratiska processer. Appliceras argumentet på 
en e-demokrati blir den grundläggande frågan vem som ”äger” och kontrollerar 
utvecklingen av internet, som ju till stor del influeras av kommersiella intressen. 
Schuler menar därtill att dylika samhällsfrågor ofta ignoreras av verksamma 
aktörer på internet, oavsett om dessa är statliga eller privata. Det avslutande 
kriteriet, översatt till medborgares lika möjligheter, kan i informationssamhällets 
kontext även det associeras till den tidigare berörda digitala skiljelinjen. Vad gäller 
den faktorn är det lätt att relatera till olika strukturella företeelser. Sammantaget 
skapas en svårighet när vissa samhällsgrupper direkt eller indirekt stängs ute från 
informationssamhället. På så sätt kan Dahls uppfattning om att i princip alla vuxna 
människor ges de rättigheter som ett fullt medborgarskap innebär, inte sägas vara 
uppfyllt i något e-demokratiskt system.202 Den något paradoxala frågan om hur e-
demokratier kan utvecklas för att bli mer demokratiska besvarades redan för drygt 
tio år sedan med följande ordalag av Schuler: 

To ensure the existence of democracy on the Internet the three 
main forces in society – business, government, and civil society 
– all need to become involved. Business can help develop 

                                                           
199 Schuler (1998). 
200 Brundin i: Amnå och Ilsahammar, red. (2002). 
201 Dahl (2007), 175.  
202 Dahl (2007); Schuler (1998).  
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services that serve democratic ends while still making an 
acceptable return on investment… government’s role as an 
instrument for public will is critical. I honestly can see no 
prospects for democracy in the Internet and in future 
networked system without substantial involvement and 
investment from the government… [government’s objective 
must be accomplished through] innovative, flexible 
experiments conducts in partnership with citizen groups, 
NGOs and, perhaps, business.203 

I likhet med att inga politiska processer i något politiskt system, enligt Dahls 
beskrivning, når definitionerna av att vara fullständigt demokratiska blir resultatet 
av Schulers utvärdering av e-demokrati det motsvarande. Ingen e-demokrati är 
fullständigt demokratisk. Som tidigare har setts är Dahls hållning naturligtvis 
teoretiskt försvarbar men knappast pragmatisk utifrån empiriska användnings-
områden. Detsamma gäller Schulers genomgång där en begreppslig bestämning av 
variationer av e-demokrati måste ha möjligheten att ta hänsyn till grader av 
förekomst av e-demokratins olika egenskaper.   

Denna teoretiska beskrivning av begreppen demokrati och e-demokrati är nu 
färdigbehandlad och begreppen återkommer i nästa kapitels operationalisering av 
dem. Kapitlet går nu istället vidare till ett motsatt perspektiv. Med detta åsyftas 
teorier som kan förklara förekomsten av begreppen. Således skiftas fokus från 
beroende variabler till oberoende.  

MODERNISERINGSTEORI  
I det här avsnittet kommer moderniseringsteorin att behandlas. I introduktionen 
beskrevs hur denna skall användas för att söka förklaringar till nivåer av 
demokrati men framförallt nivåer av e-demokrati. Teorin kommer att tillämpas 
genomgående i avhandlingens empiriska avsnitt och det medför att flera av de 
olika teoretiska implikationerna måste behandlas. Vanligen nyttjas teorin för att 
förklara variationer i demokrati. Det gör att mycket av den mest betydelsefulla 
forskningen går att finna bland empiriska prövningar av detta. Det finns dock en 
mindre forskningsgren där teorins utsagor undersökts direkt på e-demokrati. 
Denna gren blir naturligtvis särskilt viktig i denna teoretiska genomgång då syftet 
just är att genomföra en sådan undersökning.  

                                                           
203 Schuler (1998), 6-7.  
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Det här avsnittet ges följande disposition. Innan moderniseringsteorin explicit 
behandlas kommer den att placeras i sitt teoretiska sammanhang tillsammans med 
konkurrerande och alternativa förklaringsperspektiv på demokrati och e-demo-
krati. Därefter studeras moderniseringsteorins ursprungliga källor och historia. 
Det innebär en tillbakablick till pionjärforskningen bedriven i 1950- och 60-talets 
USA. Den moderna inriktningen studeras utifrån ett antal, för avhandlingen, 
intressanta aspekter. Först behandlas studier som direkt intresserat sig för frågan 
kring vilka dimensioner av modernitet som är avgörande för demokrati. Detta är 
avgörande för den kommande operationaliseringen. Därefter behandlas den 
forskning som direkt undersökt relationen mellan teorin och e-demokrati. Denna 
är central i sammanhanget och ger en stark argumentation till hypotesprövning. 
Vidare berörs också de avgörande frågorna kring kausalitet och orsaksriktning, en 
fråga som empiriskt kommer att undersökas. En ytterligare ingång till moderni-
seringsteorin är frågan om sambandet är linjärt och om relationen inkluderar olika 
tröskelnivåer. Även dessa perspektiv kommer att studeras i de empiriska avsnitten 
och behandlas därför. Därefter berörs de observationer, på nationsnivå, som nor-
malt utgör undantag till teorins hypotes. Som påpekades i introduktionen blir 
analys av särskilda fall en uppgift för den avslutande lokala undersökningen och 
detta behöver teoretiskt motiveras. Detta avsnitt följs av att särskild kritik mot 
teoribildningen behandlas. Ett efterföljande avsnitt studerar hur moderniserings-
teorin tillämpats på lägre analytiska nivåer än vid globala urval, vilket är precis 
vad som kommer att ske i den nationella och lokala undersökningen. Avslutnings-
vis deduceras ur teorin hypoteser som ligger till grund för de empiriska delarna. 

Förklaringar till demokrati och e-demokrati  
En väsentlig del av forskningen inom demokratiteori har att göra med vilka 
förutsättningar som ger upphov till att samhällen rör sig i riktning från varianter 
av auktoritära styren till demokrati. Man vill med andra ord besvara frågan: vad 
främjar demokrati? Forskningen inom detta område är spretig och låter sig inte 
enkelt indelas. Trots det har många pedagogiska försök gjorts.204 Bland de mer 
etablerade teorierna märks ett antal. Den med längst historia är den s.k. 
moderniseringsteorin som stipulerar att ekonomisk utveckling och välstånd leder till 
demokrati. Andra teorier fokuserar på kulturella faktorer som determinanter av 
demokrati. Däribland ryms förklaringar om att förekomsten av socialt kapital och 
                                                           
204 Se: Dahl (1971). I sin klassiska studie noterade han 17 omständigheter som var fördel-
aktiga för polyarki, däribland sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. Bland de mer 
moderna bidragen, se: Karvonen (1997). Han pekar på sex sätt att betrakta förklaringar till 
demokrati. För en utvecklad åtskillnad mellan nationella respektive internationella faktorer, 
se: Denk och Silander (2007). För ett ytterligare bidrag som diskuterar fyra olika förut-
sättningar för demokrati, se: Sørensen (2008).  
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ett civilt samhälle stimulerar till demokratisering. Andra inriktningar som utgår från 
samhällens kultur tar bl.a. fasta på en fördelaktig religiös inriktning och etnisk 
homogenitet. Avslutningsvis bör också exogena faktorer nämnas, funna ”utanför” 
samhällena i fråga. Med detta menas internationella dimensioner såsom okontrolle-
rat spridande av den demokratiska idén, diffusion, samt direkt spridande av 
demokratiska idéer, exempelvis via grannländer eller internationella organisatio-
ner. Det sistnämnda kan ske på flera sätt, alltifrån politiska samtal till subventioner 
eller militära interventioner.  

En separat del är den forskning som beskriver den faktiska övergången till 
demokrati, benämnd transitionsteori. Denna inriktning står inte nödvändigtvis i 
motsättning till någon av de ovan nämnda teorierna utan fokuserar istället på 
processen som leder fram till demokrati utifrån ett mer aktörsorienterat synsätt. 
Att dela upp demokratiseringsprocessen i olika faser gjordes först av Dankwart 
Rustow 1970. Han fann tre faser, under förutsättning att de korrekta bakgrunds-
förhållandena var uppfyllda, där ett fördelaktigt utfall krävde samspel från olika 
aktörer och där särskild vikt lades vid förgrundsfigurer under det tidiga skedet. I 
den avslutande konsolideringsfasen är flera processer i spel. Till att börja med 
skapas en tilltro både bland medborgare och politiker för den nya demokratin, ett 
led i en större förändring av samhällets politiska kultur. Vidare kommer medborg-
arna successivt att anpassas till den nya strukturen som innefattar ett fritt civilt 
samhälle som länk mellan politiker och väljare.205 Efter Rustows betydelsefulla 
artikel har denna inriktning etablerats som ett eget forskningsfält. Bland de 
centrala bidragen märks en serie av publikationer med O’Donnell, Schmitter och 
Whitehead som redaktörer. Dessa utvecklar den tidigare fasmodellen men 
studerar också empiriskt övergången till demokrati runt om i världen. I seriens 
mest väsentliga bidrag skiljer O’Donnell och Schmitter mellan två huvudkompo-
nenter i transitionsprocessen: liberalisering och demokratisering. De båda begrepp-
en kan kopplas till definitioner av demokrati där liberalisering innebär inrättande 
av rättigheter och friheter. Demokratisering beskrivs som en utvidgning av den 
politiska sfären exempelvis genom pluralism och civil kontroll av byråkratin och 
militären. Författarna finner att liberalisering är en nödvändig förutsättning för 
demokratisering men liberalisering kan också förekomma utan att samhällen 
demokratiseras.206  

När det gäller de allmänna förklaringarna till e-demokrati får även dessa sökas på 
olika håll. Betraktas e-demokrati som en förlängning av traditionell demokrati kan 
samma förklaringar som ovan angivits även tillämpas på e-demokrati, där 
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moderniseringsteorin särskilt framhålls i litteraturen. Framväxten av e-demokrati 
kan också associeras med utvecklingen av ett postindustriellt samhälle där 
ändrade ekonomiska strukturer påverkar det sociala och politiska livet. 
Implikationen av denna teori är att man bör återfinna e-demokrati i högt 
ekonomiskt utvecklade informationssamhällen, något som också kan relateras till 
den tidigare beskrivna moderniseringsteorin.207 En annan förklaring har att göra 
med befolkningsstorlek, där större samhällen både har mer resurser men också ett 
större behov av att skapa andra kommunikationsvägar mellan medborgarna än 
vad de mindre kommunerna har.208 En ytterligare potentiell förklaring tar avstamp 
i den tekniska utvecklingen och argumenterar att denna föranleder att civila 
samhällen och politiska institutioner anammar IT. Enligt den tesen bedöms inte 
vägen mot e-demokrati vara avhängig socioekonomisk utveckling utan följer 
istället som en del i ett nytt tekniskt paradigm.209 Också internationella faktorer 
återfinns som eventuellt viktiga faktorer i förklarande av e-demokrati. Det kan 
förklaras med dels att tekniska innovationer sprids mellan länder i formen av 
diffusion, något som gör att framgången med e-demokrati skulle kunna vara 
geografiskt koncentrerad. En besläktad uttolkning är att en öppenhet gentemot 
omvärlden och deltagande på den internationella arenan gör att samhällen ökar 
sina chanser att ta del och lära av nya innovationer.210 De diskuterade faktorerna 
har hitintills varit exklusivt strukturella. Kortfattat bör också några aktörsmässiga 
förklaringar nämnas. Det innefattar ledande politikers och tjänstemäns ålder, 
utbildningsnivå, politiska resurser och inställning till e-demokrati som potentiella 
determinanter till den nivå av e-demokrati i de samhällen de verkar.211  

Moderniseringsteorins ursprung 
Ända sedan Aristoteles levnadstid har en föreställning rått om att demokrati 
endast kan vara verksam i välmående samhällen.212 Med tanke på den långa tid 
som förflöt från Aristoteles dagar till utvecklandet av de moderna demokratierna 
skulle det dröja mer än 2000 år innan Aristoteles tes empiriskt kunde undersökas 
utifrån ett jämförande perspektiv. Den teoribildning som utgått från Aristoteles 
påstående, och studerat dess träffsäkerhet, uppstod halvvägs in på 1900-talet.  

Det moderna ursprunget till det som benämns moderniseringsteorin går alltså att 
återfinna i den framgångsrika epok för forskning inom jämförande politik som på-

                                                           
207 Norris (2001), 105-108; Medaglia (2007)  
208 Medaglia (2007); Saglie och Vabo (2009); Wohlers (2009); Scott (2006).   
209 Norris (2001), 105-108.  
210 Berry et al. (2008).  
211 Carrizales (2008); Saglie och Vabo (2009). 
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börjades under det sena 1950-talet. Två amerikanska forskare kan räknas som före-
gångare i denna utveckling: David Lerner och Seymour Martin Lipset. I Lerners 
”The Passing of Traditional Society” diskuteras inte explicit faktorer som förklarar 
demokrati, men som kommer att framgå, tecknar författaren bilden av hur 
samhällen moderniseras och positiva konsekvenser utav detta. Skådeplatsen för 
Lerners studie är ett antal länder i Mellanöstern men anslaget är universellt. En 
huvudpoäng i Lerners resonemang är att ett modernt samhälle är synonymt med 
ett deltagande sådant. Mer konkret grundas detta på att moderna samhällen är 
demokratiska och kräver politiskt deltagande.213  Genom att studera sambandet 
mellan urbanisering, läskunnighet och deltagande i massmedia respektive val be-
skriver Lerner samhällens utveckling enligt tre faser. Urbanisering är det 
inledande steget, vilket indirekt skapar förutsättningar för omfattande deltagande. 
Det andra skedet tar just fasta på att urbana miljöer ställer större krav på läs-
kunnighet, både i det sociala och professionella livet. Detta ger i sin tur upphov till 
den tredje fasen, en ökad mediekonsumtion, påverkad av de tidigare två stegen. 
Enligt Lerner skapar detta ett ökat deltagande i alla delar av samhällslivet, vilket 
också sammankopplas med en mer avancerad industriell nivå. Kopplingen till 
demokrati blir den avslutande där demokratiskt styre uppstår sent, historiskt, och 
enligt författaren verkar som en institutionell kröning av ett deltagande 
samhälle.214 På så sätt beskriver Lerner hur vissa utvecklingssteg i ett samhälle bör 
genomgås för att det skall kunna bli demokratiskt. Utvecklingen är tydligt 
beskriven, då de tre faserna måste forceras för att möjliggöra demokrati. Annan 
forskning i linje och samtida med Lerners har också bidragit till att utveckla 
moderniseringsteorin. Deutschs anammande av social mobilisering som en process 
som utvecklar samhällen är i sammanhanget central. Idén att social mobilisering, 
dvs. övergången till nya sociala, ekonomiska, kulturella och psykologiska för-
hållningssätt, förklarar vissa samhälleliga utvecklingsdrag är bärande. Deutsch 
fokuserar på de politiska aspekterna, exempelvis ökade krav på stärkt stats-
kapacitet och en utvecklad möjlighet för medborgerligt deltagande i den politiska 
processen.215 

Ansatsen i Lipsets forskning är även den empirisk. Utgångspunkten är att faktorer 
exogena till det politiska systemet studeras som omständigheter som stödjer demo-
krati. Detta sker utifrån hypotesen: ”…that the more well-to-do a nation, the greater the 
chances that it will sustain democracy.”216 Konkret är Lipset bidrag till 
                                                           
213 Lerner (1958), 50-51.  
214 Lerner (1958), 64.  
215 Deutsch (1961). För en diskussion kring statskapacitet som överensstämmer med det 
Deutsch beskriver, se: Tilly (2007).  
216 Lipset (1959), 75.  
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moderniseringsteorin tvåfalt, både empiriskt och teoretiskt. Tillvägagångssättet i 
den idag klassiska undersökningen från 1959 inleds med att klassificera stater 
enligt en närmast dikotom syn på demokrati. Lipsets studie innefattar dels 28 
europeiska länder, uppdelade som stabila demokratier respektive instabila demo-
kratier och diktaturer och dels 20 latinamerikanska länder indelade i kategorierna 
demokratier och instabila diktaturer respektive stabila diktaturer. Ett av Lipsets 
nyskapande drag är hans breda operationalisering av ett lands välstånd. 15 olika 
socioekonomiska variabler används. Medelvärdesjämförelser mellan de båda 
gruppernas underkategorier visar att de västliga demokratierna på samtliga 
punkter är mer moderna än instabila demokratier och diktaturer från samma 
geografiska kontext. Samma situation återfinns i den latinamerikanska upp-
delningen. Jämförelser oaktat den geografiska tillhörigheten ger dock inte samma 
tydliga utfall, istället visar sig västliga diktaturer i allmänhet vara mer moderna än 
latinamerikanska demokratier. Sammantaget anser sig emellertid Lipset kunna 
verifiera sin hypotes. Bland de enskilda faktorerna som är av störst vikt för 
demokrati väljer han att lyfta fram de som rör utbildningsnivån, som opera-
tionaliserades genom att mäta graden av läskunnighet bland befolkningen samt 
hur stor del av populationen som genomgått olika utbildningsstadier.217  

Förutom att Lipset studerar hypotesens överensstämmelse med verkliga 
förhållanden utvecklar han också det teoretiska resonemanget om vilka 
omständigheter i ett välmående samhälle som borgar för demokrati. Lipset sällar 
sig till Lerners idé om att utvecklingen kan ske genom olika faser och där 
demokrati kan vara ett avslutande steg. Mer utvecklat sker detta i 1960 års ”Den 
politiska människan”. Utgångspunkten är resultatet av den ekonomiska ut-
vecklingen. Detta är centralt, inte den ekonomiska framgången i sig. Med Lipsets 
egna ord: 

Ekonomisk utveckling som leder till ökade inkomster, större 
ekonomisk trygghet och mer utbredd högre skolutbildning, 
bestämmer i stora drag ´klasskampens´ form, då den tillåter de 
sämre situerade att skaffa sig längre tidsperspektiv och en mera 
sammansatt, moderat politisk inställning.218  

Den kausala teoretiska beskrivningen av undersökningens utfall återges emellertid 
inte särskilt stringent men materialet både från artikeln och i den efterföljande 
boken kan systematiseras utifrån den ovan citerade logiken. Bara det första steget, 
högre nationsinkomster, efterföljs av flertalet påståenden som tecknar följder både 
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på samhällelig och individuell nivå. Kopplat till den första dimensionen pekar 
Lipset på hur ökade nationalinkomster kan omvandla delar av arbetarklassen till 
en medelklass vilket gör att sympatibasen för extrema politiska orienteringar 
minskar. En ytterligare som följer av ett rikare samhälle är att en tredje sektor 
utvecklas vilken balanserar den offentliga dominansen. Detta civila samhälle kan 
också rekrytera individer för att vitalisera den politiska processen. På individuell 
nivå framhåller Lipset andra förklaringar, som att en ökad levnadsstandard för de 
absolut fattigaste och lägre inkomstklyftor skapar minskade incitament till 
konflikter inom befolkningen. Vidare borgar ett ökat välstånd för en tolerant 
samhällelig kultur då det ger tillräckligt utrymme för ekonomiska omfördelningar. 
Avslutningsvis anses välståndshöjningar ge bättre förutsättningar för en 
förvaltning som inte genomsyras av nepotism eller godtycke.219 Till den andra 
fasen i sin modell kopplar Lipset påståendet att om den fattigare klassen upplever 
ökad ekonomisk trygghet tillåts en ökad kulturell integration och anammandet av 
medelklassvärderingar som ger längre tidsperspektiv och en mer moderat politisk 
inställning. Förhållandet med utbildningens centrala betydelse bottnar i en upp-
fattning om att detta breddar människors perspektiv, ger en ökad förståelse för 
normer och tolerans, en misstro mot extrema ideologier samt stärker förmågan att 
fatta rationella politiska beslut. Kontentan blir att ju högre utbildningsnivå desto 
mer sannolikt är det att medborgarna hyllar demokratiska värden och stödjer 
demokratisk praxis. De kausala mekanismerna är här explicita. Kopplas den före-
ställningen till data visar Lipset att en för individer högre utbildningsnivå är mer 
väsentlig än ett kvalificerat yrke eller höga inkomster när det gäller tilltron till 
demokrati.220 Teoretiskt är denna uppdelning av kausala förklaringar möjlig men 
av det följer också att dessa olika utvecklingssteg ofta har starka kopplingar till 
varandra, vilket kan göra att de empiriskt kan vara svåra att särskilja och ha en 
annan tidsordning. Hastigheten i dessa utvecklingsprocesser avgör också hur 
lyckosam utvecklingen blir. Med historiska exempel från industrialiseringen av ett 
antal av Europas länder är slutsatsen att en alltför snabb modernisering, exempli-
fierat som industrialisering, inte är till fördel för de processer som leder fram till 
demokrati. Istället riskerar den hastiga tillväxten ge upphov till extrema politiska 
orienteringar och konflikter då den kan samvariera med framväxten av en fattig 
och outbildad arbetarklass.221 I en senare artikel tar Lipset återigen upp frågan om 
vilka förutsättningar som är främjande för demokrati. Studien innehåller ingen 
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egen undersökning men har å andra sidan ett breddat perspektiv, då författaren 
även diskuterar förklaringar som ligger utanför moderniseringsteorins ram. 
Förutom betydelsen av andra förklaringskrafter diskuterar också Lipset moderni-
seringsteorins styrka. Han noterar att en mängd studier under årens lopp har 
kunnat bekräfta relationen mellan ekonomisk utveckling och demokrati. Han 
pekar emellertid också på att faktorerna inte är nödvändiga för demokrati: ”The 
various factors I have reviewed here do shape the probabilities for democracy, but they do 
not determine the outcomes.”222  

Både moderniseringsteorins portalgestalter och dess moderna uttolkare har lagt 
ned förhållandevis lite kraft på att utveckla modellbeskrivningar över teorins 
innehåll jämfört med arbetet att kvantitativt söka förklaringar till demokratinivå.223 
En person, som dessutom kan räknas till skaran av teoribildningens pionjärer, har 
vid sidan av Lipset givit sådana bidrag. Robert Dahl kan nämligen sägas vara en 
av de forskare som tidigt gav centrala kunskaper om uttolkningen av teorins 
faktiska innehåll. Dahl var tidigt övertygad om teorins styrka. I en publikation från 
1971 menade han att det inte kan finnas några tvivel om att politisk och 
socioekonomisk utveckling samvarierar.224 Det innebär emellertid inte att Dahl 
betraktade teorin som fullständig. Han lyfter flera av de frågor som kommer att 
behandlas nedan, exempelvis de beträffande kausalitet, tröskelnivåer och 
avvikande fall. I likhet med Lipset men i mer deterministiska ordalag menar Dahl 
att ekonomisk utveckling nödtvunget leder till en annan samhällsordning som ger 
upphov till att medborgarna kommer att kräva ett demokratiskt politiskt system. 
En mer avancerad ekonomi kräver nämligen en mer välutbildad arbetskraft, ett 
exempel som påvisar att de förklaringar Lipset ursprungligen föreslog är förenade. 
Utbildning och information beskrivs som starkt relaterade till urbanisering och 
industrialisering och visar att utvecklingsförloppen är sammansatta.225   

Aspekter av modernitet 
Överblickar man forskningsfältet slås man lätt av att modernisering som förklaring 
av demokrati är ett begrepp som tänjts för att omfatta en bred grupp av tänkbara 
förklaringar. Redan Lipset satte emellertid tonen genom att i sin ursprungliga 
studie inkludera 15 oberoende variabler fördelade på kategorierna välstånd, 
industrialisering, utbildning och urbanisering. Då Lipsets undersökning endast 
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ägnar sig åt jämförelse av medelvärden är det svårt att säga vilken av dessa katego-
rier som är den mest centrala. Författaren själv menade dock att utbildning, som en 
effekt av ekonomisk utveckling, var den mest avgörande förklaringskraften.226 Som 
tidigare diskuterats menar forskningen att det är de effekter en ekonomisk 
utveckling leder till, som är en rimlig determinant av demokrati, inte den ekono-
miska utvecklingen isolerad. Genom att systematisera dessa olika förklaringar, 
liknande Lipsets kategorisering, blir teorin mer överskådlig samtidigt som 
angreppssättet också kan ge analytiska poänger när frågan om kausalitet, och de 
olika delarnas roll i den kausala kedjan, blir aktuell. Minst lika viktig är en 
systematisering för operationaliseringen av teorin. Fyra typer av förklaringskrafter 
har härletts ur litteraturen och dessa skapar avsnittets struktur. De som avses är: 

• Ekonomi 
• Utbildning 
• Välstånd 
• Internationalisering 

Ekonomi 
Det man nästan instinktivt syftar på i diskussion av moderniseringsteorin är trots 
allt olika ekonomiska aspekter av en lyckad samhällsutveckling. I teoribildningen 
framstår detta som en grundförutsättning och kan således kausalt anses föranleda 
övriga aspekter. Konkret uttryckt innebär det olika sätt att mäta en framgångsrik 
ekonomi. De vanligen funna resultaten är att det råder en signifikant samvariation 
mellan ekonomisk utveckling, normalt operationaliserat som BNP/capita, och 
demokratinivå.227 Det innebär att demokratier i större grad är ekonomiskt 
utvecklade än vice versa, något som ofta gäller även vid kontroll för andra 
faktorer. Några centrala studier som har ifrågasatt ekonomins förklaringskraft 
finns emellertid.  

Przeworski med kollegor instämmer förvisso i att en framgångsrik ekonomi och 
demokrati samvarierar men i deras publikation från år 2000 ifrågasatte man kraft-
fullt moderniseringsteorins utsagor om övergången till demokrati. Man skärpte 
dels den teoretiska förståelsen för relationen genom att peka på att det finns två 
tänkbara relationer mellan ekonomisk utveckling och demokrati. Den traditionella 
hypotesen, att ekonomisk utveckling förbättrar chansen för utvecklandet av demo-
krati identifierades som den ena. Den andra var att redan etablerade demokratier 
har större möjlighet att förbli demokratiska om de har en hög nivå av ekonomisk 
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utveckling.228 Med statistiska analyser i formen av en probit-modell, en dikotom 
operationalisering av demokrati och långa tidsserier, 1950-1990, kunde endast den 
andra av dessa hypoteser bekräftas. Vad istället gäller övergången till demokrati 
beskriver författarna detta som närmast slumpmässigt och något som kan ske 
oavsett nivå av ekonomisk utveckling. Vad beror då detta på? Författarna hävdar 
att förvisso kan ekonomisk utveckling leda till att politiska konflikter uppstår i 
auktoritära länder, vilka skulle kunna, och i vissa fall har, lett vidare till en demo-
kratisk utveckling. Med ett mikroperspektiv är den kontext de betydelsefulla 
aktörerna befinner sig i och deras motiv och övertygelser faktorer som kan ge olika 
utfall.229 Att ekonomisk utveckling hindrar stater från att återgå till auktoritärt 
styre bekräftas också i Jan Teorells grundliga studie av regimförändringar under 
den ”tredje vågen”, dvs. perioden 1972-2006.230 Samtidigt har också resultaten från 
Przeworski med kollegor inte bara rönt stor uppmärksamhet men också ådragit sig 
mycket kritik. Särskilt noteras att man bl.a. har blivit ifrågasatta för att misstolka 
sina resultat, dvs. de undersökningar som författarna redovisar indikerar faktiskt 
att det inte bara är så att rikare demokratier har bättre möjlighet att överleva men 
även att ekonomisk utveckling förbättrar chanserna för auktoritära stater att bli 
demokratiska.231 Kompletterande studier med ännu längre tidsperspektiv har 
dessutom även bekräftat den andra hypotesen och Boix och Stokes visar i en 
undersökning att sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati var 
ännu starkare perioden före 1950, dvs. före den period som den kritiserade studien 
avsåg.232   

I Axel Hadenius undersökning av världens 132 fattigare länder visar det sig inte att 
ekonomisk utveckling, mätt som BNP/capita, är någon central variabel. Anledning-
en utvecklas inte nämnvärt utan studien finner istället att andra variabler som 
bättre speglar karaktären hos länders framgångsrika ekonomi kan förklara demo-
kratinivå. Således är indikatorer över varukoncentration, militära utgifter och före-
teelsen med en kapitalistisk ekonomi signifikanta variabler. Mer detaljerat är en 
hög varukoncentration och en hög andel av militära utgifter negativt förknippade 
med demokrati, medan förekomsten en kapitalistisk ekonomi har en positiv 
relation.233  
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I och med att det finns stater som utgör undantag till moderniseringsteorin har 
forskningen försökt nyansera sina modeller. En innovativ variabelanvändning som 
Robert Barro tillämpar har till syfte att uppfatta hur beroende stater är av sina 
oljetillgångar. Utfallet visar att en hög BNP förknippad med oljeproduktion inte 
har den vanliga positiva relationen med demokrati. Det är till och med så att det 
motsatta kan bevisas.234 Just den företeelsen är något som Michael Ross tar fasta på. 
I en utvecklad analys intresserar sig Ross för forskningen kring både olja men även 
mineraltillgångars eventuella negativa samband med demokrati. Säkerheten i 
analyserna förbättras genom att antalet observationer utökas. 113 länder utgör 
grundenheterna, vilka analyseras under 26 år med kontinuerliga variabler över 
olje- och mineraltillgångar. Det primära resultatet i Ross undersökning visar att ju 
mer olje- respektive mineralberoende en ekonomi är desto mindre demokratisk är 
den. En mer noggrann analys av omfattningen av oljeberoende visar att detta 
korresponderar, för demokratinivån, med en avtagande skala. Med andra ord, den 
proportionella skadan är större för demokrati i oljefattiga än oljerika länder. I 
analogi med detta är också effekten på demokrati från olje- och mineralberoende 
större i fattiga än i rika länder. Ross kan också fastslå att detta inte är ett 
geografiskt fenomen. När det kontrolleras för tillhörighet till den Arabiska halvön, 
Mellanöstern eller Afrika söder om Sahara, är ändå olje- och mineralberoende 
signifikant i förhållande till demokrati.  Författaren diskuterar de kausala 
mekanismerna och finner tre anledningar till varför detta undantag till moderni-
seringsteorin råder. Ränteeffekten beskriver hur olje- och mineralberoende stater 
använder sina stora råvaruinkomster för att lindra medborgerliga krav på demo-
kratiskt styre. Det kan ske genom att medborgarna belönas genom låg beskattning, 
genom uppskattade statliga investeringar, eller genom metoder för att motarbeta 
det civila samhället. Den andra anledningen avser hur inkomster från olje- eller 
mineralfyndigheter ofta resulterar i att den politiska ledningen avsätter stora 
medel för att garantera den interna säkerheten, något som skapar utrymme för att 
förtrycka och försvara sig mot folkviljan. Samtidigt resulterar stora råvaru-
fyndigheter ofta i etniska eller regionala konflikter, vilket gör att en auktoritär 
regim kan skapa sig argument för att försvara sina intressen mot andra 
grupperingar. Den tredje förklaringen utgår från moderniseringsteorin och inne-
fattar just att stora inkomster från råvaror måste omsättas i sociala nyttigheter för 
medborgarna, exempelvis syftandes på en förbättrad utbildning och en mer 
specialiserad modern ekonomi. Med hjälp av tidsseriedata finner Ross empiriskt 
bevis för att alla tre kausala mekanismer är i spel.235 Mer avancerade statistiska stu-

                                                           
234 Barro (1999).  
235 Ross (2001).  
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dier har verifierat Ross aggregerade resultat.236 På så sätt har moderniseringsteorin 
modifierats för att ge en mer adekvat återgivning av förklaringen till demokrati.237 

Sammanställs de indikatorer över en framgångsrik ekonomi som används i den 
aktuella forskningen kan man notera en förhållandevis rik flora. Den bilden 
överensstämmer med Huntingtons översikt i ”The Third Wave”. Med andra ord 
mäts konceptet ekonomisk utveckling ofta med hjälp av BNP/capita, förekomsten 
av en marknadsekonomi och energi- eller elkonsumtion. De sista variablerna anses 
samtidigt gå hand i hand med förekomsten av ett industrialiserat samhälle. Därut-
över försöks, som tidigare nämnts, stater urskiljas med stora inkomster från 
råvaruhantering. En industrialiserad ekonomi kan i sin tur också mätas genom att 
studera förekomsten av anställda i tillverkningsindustri eller det motsatta, andelen 
anställda i jordbrukssektorn.238 Med föreställningen om att moderna ekonomier är 
tjänsteekonomier som drar nytta av informationsteknologi239 studeras ofta om-
fattningen av tjänsteekonomiers storlek.  

Utbildning 
Naturligtvis är den forskning som inkluderar indikatorer för att spegla samhällens 
utbildning väl representerad i sammanhanget. Förutom Lipsets egen studie fann 
andra samtida forskningsinsatser att bättre utbildade medborgare också är mer 
intresserade av politik och i allmänhet är de som står för ett mera aktivt med-
borgarskap. Tidigare har påvisats hur forskningen menar att utbildning ger allmän 
ökad tolerans, misstrogenhet gentemot extrema politiska uppfattningar, större 
möjligheter till att fatta rationella beslut och möjligheten till att delta på det sätt 
som ett demokratiskt samhälle erfordrar.240 Bland de moderna studier som tar ett 
något större omtag är mått på utbildning självskrivna samtidigt som dylika 
variabler frekvent ingår även i studier som endast använder sig av en eller ett fåtal 
indikatorer. I den sistnämnda gruppen av studier kan det noteras att sådan 
forskning lämnat motstridiga bidrag om utbildningens förmåga att leda till 
demokrati.241 Enighet råder emellertid om att utbildning och demokrati sam-
varierar vid kontroll för andra faktorer, men angående en eventuell kausalitet är 
utfallen mer inkonsekventa.  Bland de studier som haft ett bredare förklarande 
perspektiv har indikatorer som kan härröras till utbildning i flera fall betydelse. 
                                                           
236 Aslaksen (2010). 
237 För metodologiska resonemang om hur teorier och dess undantag kan behandlas, se: 
Sartori (1991); Przeworski och Teune (1970).    
238 Se: Huntington (1991); Hadenius (1992); Barro (1999).    
239 Se exempelvis: Eklund (2004).  
240 De undersökningar som åsyftas är: Almond och Verba (1965); Inkeles (1969). Se även 
Diamond (1992) som diskuterar relationen.  
241 Jämför: Acemoglu et al. (2005); Glaeser et al. (2004).  
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Hadenius noterar i sin globala undersökning att graden av läskunnighet är den 
enda signifikanta variabeln av de rent socioekonomiska vid användandet av multi-
variata modeller. På samma sätt finner Barro att utbildningslängd är en betydande 
förklaring till demokrati. Barro kontrollerar för vilken ålderskategori av utbildning 
som är central för demokrati. Slutsatsen är att det är omfattningen av utbildning i 
tidiga åldrar som är avgörande. Barro tar även fasta på indikatorer över samhäl-
lens ojämna fördelning inom utbildningssektorn, där det visar sig att ju mindre 
jämställt utnyttjandet av utbildning är bland könen desto lägre är också länders 
demokratinivå.242  

Dessa och andra liknande studier har använt många olika indikatorer för att 
operationalisera en god utbildning. En av de mest använda är befolkningens läs- 
och skrivkunnighet.243 Det är en indikator som mäter effekter av ett framgångsrikt 
utbildningssystem. Ett metodmässigt problem med indikatorn är att dess globala 
variation successivt minskar i och med att mindre utvecklade länder kommer 
ikapp de övriga. En annan typ av indikator, ofta använd i dylika sammanhang 
avser genomsnittlig utbildningslängd i de studerade nationerna.244 Ett närbesläktat 
alternativ till detta är indikatorn som avser hur stor del av befolkning som passerat 
olika utbildningsnivåer, bekant som ”gross enrollment ratio”.  

Välstånd 
Ett tredje brett koncept som operationalisering av moderniseringsteorin vilar på är 
aspekter av ett välståndssamhälle. De kausala mekanismerna hänger här samman 
med hur ökade ekonomiska tillgångar omsätts i sociala nyttigheter och hur dessa i 
sin tur förbättrar möjligheterna för demokrati. I detta ryms flera dimensioner, 
däribland hälsotillstånd, fördelning av resurser och kommunikationsmöjligheter. I 
Lipsets ursprungliga studie noteras flera indikatorer som rimligtvis kan kate-
goriseras under konceptet, syftandes på invånare per läkare, telefoner, radio-
apparater och tidningar per 1000 invånare samt urbaniseringsgrad.245 På så sätt 
antas exempelvis ett mer omfattande informationsutbud indikera ett modernt 
samhälle. I samtida studier inom jämförande politik har liknande indikatorer 
använts. Hadenius tillämpar ett stort urval av välståndsindikatorer och flera sam-
varierar med demokratinivå men när det kontrolleras för andra närliggande 
indikatorer förlorar de sin förklaringskraft. Barro har ett liknande tillvägagångssätt 
men finner inte heller att välståndsvariabler har någon central betydelse.246 Teorell 

                                                           
242 Hadenius (1992); Barro (1999).   
243 Hadenius (1992). 
244 Acemoglu et al. (2005); Glaeser et al. (2004); Barro (1999). 
245 Lipset (1959).  
246 Se: Hadenius (1992); Barro (1999) 
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finner dock empiriska bevis för att just spridning av media, mätt som andelen 
radio- och TV-apparater samt tidningsspridning, förhindrar att demokratier faller 
till att bli auktoritära regimer.247 Utanför den statsvetenskapliga forskningen har 
också bidrag inom både hälsovetenskap och ekonomi funnit starka korrelationer 
mellan olika hälsomått och demokrati.248   

Redan vid tiden för moderniseringsteorins uppkomst initierades vad som idag har 
blivit ett ansenligt forskningsfält, nämligen frågan om det inte är fördelningen av 
samhällens resurser som är avgörande för demokrati och inte bara den totala 
nivån. Särskilt två forskningsbidrag har varit avgörande för den teoretiska 
utvecklingen. I Barrington Moores ”Demokrati och Diktatur” är slutsatsen att det 
inbördes styrkeförhållandet mellan den jordägande aristokratin, bondeklassen och 
den framväxande borgarklassen är avgörande för övergången till demokrati. På så 
sätt anses samhällets inbördes styrkeförhållanden vara avgörande.249 Även Robert 
Dahl formulerar skäl till varför jämlikhet förbättrar chanserna för ett demokratiskt 
samhällssystem. Det första tar sin utgångspunkt i att en ojämn fördelning av 
inkomster, välstånd, kunskap och liknande rimligtvis motsvaras av en lika skev 
spridning av politiska resurser. Det är en situation som inte är önskvärd i en demo-
krati och som riskerar ge upphov till att en elit förvägrar resterande population 
progressiva reformer. Det andra skälet avser hur icke-demokratiska samhällen 
lättare kan tolerera ojämlikheter då dessa har instrument för att hantera den hopp-
löshet och desperation betydande ojämlikheter kan ge upphov till.250 

Dessa bidrag har influerat andra forskare som med varierande tillvägagångssätt 
fokuserat på resursfördelning. Bollen och Jackman finner i sin studie av 60 stater 
ingen relation mellan demokrati och en ojämlik fördelning av ekonomiska 
resurser. Det gäller oavsett i vilken riktning en tänkbar relation skulle verka.251 
Muller når motsatta resultat och noterar att även när det kontrolleras för andra i 
sammanhanget etablerade indikatorer har omfattningen av ojämlikhet en negativ 
relation till demokratinivå. Anledningen till detta är att ett polariserat samhälle 
riskerar att radikalisera både den fattigare och den mer besuttna klassen och skapa 
motsättningar. Muller påvisar även att ekonomiskt välstånd inte är linjärt relaterat 
till ekonomisk utveckling. Konkret uttryckt kan man alltså inte vänta sig att mer 
ekonomiskt utvecklade samhällen har en jämnare fördelning av ekonomiska 
                                                           
247 Teorell (2010), 67-68.  
248 Se: Besly och Kudamatsu (2006); Franco et al. (2004). Efter att ha konstaterat korrelationer 
går båda dessa bidrag vidare med att studera demokratins roll i förklarande av god hälsa. 
Man har med andra ord ett motsatt angreppssätt än i förklarandet av demokrati.   
249 Moore (1971). 
250 Dahl (1971), kap. 6.  
251 Bollen och Jackman (1985).  



 

80 

resurser. Muller hävdar istället att inkomstfördelning har en inverterad ”U-
funktion” av ekonomisk utveckling, dvs. samhällen i en mellanliggande ut-
vecklingsfas är de med minst spridd fördelning.252 

I flera publikationer253 med avstamp i samhällens resursfördelning har Tatu 
Vanhanen försökt förklara variationer i demokrati. Vanhanen argumenterar för 
betydelsen av denna förklaringskraft utifrån en sociobiologisk deterministisk sam-
hällssyn där samhällens utveckling grundas på människors kamp för överlevnad. 
Översatt till en politisk kontext utgörs detta av en strävan att få styra allokeringen 
av begränsade resurser. Den centrala punkten är hur dessa biologiskt nedärvda 
ambitioner kopplas till en strävan mot demokrati, vilket just är något Vanhanen 
hävdar. Då fördelningen av maktresurser föranleder fördelningen av politisk makt 
resulterar detta, beaktat de tidigare beskrivna grundantagandena om alla 
människors inneboende tävlan, i en utveckling mot de mångas styre, demokrati.254  
I sin studie från 2003 inkluderar Vanhanen 170 av världens stater. För att förklara 
variationen i demokrati tillämpas fem variabler som bedöms spegla resurs-
fördelningen i samhället. Vanhanen utgår från två typer av resurser: intellektuella 
och ekonomiska. Sammantaget vägs dessa samman till ett maktresursindex 
samtidigt som han laborerar med andra kombinationer av de oberoende 
variablerna. Korrelationsanalyser mellan de oberoende variablerna och graden av 
demokrati tyder på att samtliga variabler är relevanta. Vanhanen går sedan vidare 
med regressionsmodeller där hans maktresursindex visar sig förklara drygt 70 
procent av variationen i demokratinivå; hypotesen om att fördelningen av 
samhällens välstånd förklarar demokratinivå bekräftas.255 Andra studier som 
delvis nyttjat samma data som Vanhanen har också kommit till slutsatsen att 
välståndssamhällen har en jämnare inkomstfördelning som gör dem mer demo-
kratiska. Mer utvecklade analyser visar också att transitionen till demokrati just 
kan vara relaterad till jämn inkomstfördelning.256   

Skall de studier inom moderniseringsteorins ram som tar fasta på samhällens 
välstånd försöka sammanfattas uppmärksammas snabbt att ett antal indikatorer är 
mer empiriskt frekventa än andra. En vid och allomfattande indikator över länders 
välstånd produceras inom FN-programmet UNDP, nämligen ”Human Development 
Index”. Indexet utgörs av variabler över hälsotillstånd, utbildning och ekonomisk 
status. Bland de enskilda indikatorerna är spädbarnsdödlighet ett vanligt mått, inte 

                                                           
252 Muller (1995).  
253 För tidigare forskning se: Vanhanen (1990), (1997). 
254 Vanhanen (2003), 25-29; Karvonen (1997), 37-41.  
255 Vanhanen (2003), kap. 6 och 7.  
256 Boix (2003); Boix och Stokes (2003). 
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bara på hälsoutvecklingen i respektive samhälle utan också en allmän indikator 
över utvecklingsnivå och modernitet och kan på så sätt framstå som en lämplig 
indikator på välstånd. Därav är måttet ofta högt korrelerat med andra indikatorer 
över socioekonomisk utveckling.257 Närbesläktade metoder för att uppfatta hälso-
tillståndet i samhällen är att exempelvis ta fasta på medellivslängd. Vidare kan ett 
välståndssamhälle kännetecknas av att vara förhållandevis urbant, vilket exempel-
vis beskrivs av Lerner som det första steget i samhällens moderniseringsprocess.258 
Ett urbant samhälle underlättar också den offentliga tjänsteproduktion som för-
knippas med välståndssamhällen. Under denna kategori kan även vissa tekniska 
indikatorer inrymmas, såsom exempelvis tidnings- och telefontäthet samt 
modernare variationer som andelen internetanvändare. Det är indikatorer som 
både studerar möjligheterna till kommunikation och politiskt deltagande men som 
i mer allmän bemärkelse även signalerar vad som är moderna samhällen.259 Den 
del inom teorin som fokuserat på resursfördelning i samhällen använder sig 
exempelvis av ginikoefficienter eller exempelvis den rikaste kvartilens inkomster 
som andel av de totala inkomsterna.260  Ett problem behäftat med dessa studier är 
dock att sådan data är bristfällig.   

Internationalisering  
Den fjärde och avslutande dimensionen har en avsevärt mer omdebatterad 
teoretisk bakgrund och avser samhällens internationalisering. För att isolera denna 
del av moderniseringsteorin från teoribildningar i demokratiområdet som utgår 
från internationell påverkan fästes fokus på vad de interna effekterna av ett 
utåtriktat och globaliserat förhållningssätt leder till. Empiriska undersökningar har 
bl.a. funnit att en stor andel utländska direktinvesteringar och en omfattande 
handel med vissa länder fungerar som förklaringskraft till demokrati.261 Att detta 
nu kan betraktas som en delmängd i moderniseringsteorin kan framstå som mot-
sägelsefullt om man väger in att utvecklandet av denna inriktning har uppstått 
efter empiriska tester av moderniseringsteorins motsats, den s.k. beroendeteorin.  
Beroendeteorin bygger på en centrum-periferi-modell av världen, där centrat 
utgörs av de rikare länderna som systematiskt anses ägna sig åt utsugning av den 
fattiga perifera delen, dess naturresurser och billiga arbetskraft. Att dessa fattigare 
länder öppnas upp till den internationella ekonomin skapar hos dem en skev 
samhällsstruktur med ett oligarkiskt styre, uppbackat och påverkat av mäktiga 

                                                           
257 Hadenius (1992).  
258 Lerner (1958). Empiriskt undersökt av: Barro (1999), Hadenius (1992); Teorell (2010).  
259 För forskning som identifierar spridning av media som en central indikator, se: Teorell 
(2010). 
260 Bollen och Jackman (1985); Muller (1995).  
261 Se: Hadenius (1992), 95-96.  
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intressen från länder i centrum och en stor men svag exploaterad arbetar- eller 
bondeklass. Framgångssagan för de rika länderna i kärnan anses direkt ha ökat 
fattigdomen bland perifera länder. Tidvis, och mer vanligt nuförtiden, inkluderas 
även en beskrivning av en semi-perifer värld. Det rör sig om länder som befinner 
sig emellan de båda två polerna med mål om att i högre grad industrialiseras samt 
diversifiera sin ekonomi.262 Beroendeteorins träffsäkerhet har återkommande 
gånger undersökts. Bland de forskare som använt en kvalitativ metod för att 
operationalisera beroende märks exempelvis Bollen. Bollen formulerar tesen att: 
”… dependency may lead to a concentration of political power which is manifested in 
authoritarian governments.”263 I samma studie och i en efterföljande har en sam-
variation mellan indelning av länder i kärna, semi-periferi och periferi, i den 
internationella hierarkin benämnd världssystemet, fastslagits som en signifikant 
förklaringskraft till demokratinivå.264 Med tanke på att även ekonomisk utveckling 
framstår som en central faktor i undersökningarna öppnas emellertid för att 
effekten är indirekt:  

An additional point is the possibility of indirect effects of 
semiperipheral or peripheral position (or dependency) on 
political democracy. These variables may affect democracy 
indirectly through their effect on economic development. 
Economic development increase the chances for political 
democracy265  

Bollen och kollegor representerar på så sätt en inriktning med kvalitativ 
operationalisering av beroende. Både det tillvägagångssättet och andra metodo-
logiska överväganden i Bollens artikel från 1983 har starkt kritiserats. Mark 
Gasiorowski menar sig på flera punkter hittat felaktigheter i Bollens analys.266 Det 
tillvägagångssätt som Kaufman med kollegor istället företräder innebär 
tillämpandet av variabler som är kontinuerliga. Det utfall som nås är i förhållande 
till teorin motsägelsefullt. Även om man inte undersöker beroende i relation till 
demokratinivå nås resultat som går stick i stäv med teoribildningen, däribland att 
graden av beroende samvarierar med ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet och 

                                                           
262 Wallerstein (1974); Chirot (1986); Østerud (2002), 60. 
263 Bollen (1983), 468.  
264 Se: Bollen (1983); Bollen och Jackman (1985).  
265 Bollen (1983), 477.  
266 Vad som avses är dels Bollens omklassificering av avvikande fall som Gasiorowski menar 
är selektiv och osystematisk. Gasiorowski kritiserar också Bollen för modellernas kontroll-
variabler. Används andra visar sig position i världssystemet sakna förklaringskraft. För 
detta se: Gasiorowski (1988).  
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jämnare fördelning av landtillgångar.267 Även Hadenius tar i sin undersökning, 
med referens till beroendeskolan, till kontinuerliga indikatorer av fenomenet i 
relation till demokratinivå. Av hans signifikanta resultat framgår exempelvis att 
omfattningen av utländska direktinvesteringar har en positiv och signifikant 
förklarande relation till demokrati. Hadenius visar också att handel med vissa 
länder (i det här fallet USA) är positiv för demokratinivå medan handel med 
dåvarande EG och Sovjetunionen hade den motsatta signifikanta betydelsen.268 
Stämmer detta blir en avgörande fråga varför ett mycket internationaliserat 
samhälle också skulle vara ett mer demokratiskt sådant. Argument kan bl.a. 
återfinnas i ekonomisk teori där ekonomier med en hög andel direktinvesteringar 
framstår som intressanta investeringsmarknader och signalerar om öppenhet och 
utbyte med andra länder. På så sätt är denna aspekt både kausalt relaterad till 
ekonomisk utveckling och kulturella uppfattningar främjande demokrati.269  

Tabell  2-3 Moderniseringsteorins delmängder 

Tema Teori Exempel på 
indikatorer 

Ekonomisk 
utveckling 

Ett samhälles demokratinivå samvarierar 
positivt med dess ekonomiska 
utveckling. Ett undantag är ekonomier 
som är beroende av olje- och 
mineraltillgångar. 

BNP/capita,  
elkonsumtion/capita, 
tjänstesektorns storlek.  

Utbildning Ett samhälles demokratinivå samvarierar 
positivt med en allomfattande och 
framgångsrik utbildningssektor, då 
utbildning ger ökad tolerans och misstro 
mot extrema politiska orienteringar samt 
ökat deltagande och bättre möjlighet till 
att fatta rationella beslut.  

Läskunnighet, andel av 
befolkning i olika 
utbildningsnivåer, 
genomsnittlig 
utbildningslängd.  

Välstånd Ett samhälles demokratinivå samvarierar 
positivt med medborgarnas välstånd och 
en jämn fördelning av detta då högre 
nivåer av levnadsstandard möjliggör 
medborgerligt deltagande i politiska 
processer. Det inbegriper även med-
borgarnas kommunikationsmöjligheter. 

Spädbarnsdödlighet, 
urbaniseringsgrad, gini-
koefficient, spridning av 
media 

Internationalise-
ring 

Ett samhälles demokratinivå samvarierar 
positivt med dess grad av 
internationalisering då detta signalerar 
om ett framgångsrikt ekonomiskt system 
och öppenhet.  

Total handel, utländska 
direktinvesteringar.  

                                                           
267 Kaufman et al. (1975).  
268 Hadenius (1992), 95-96.  
269 Detta kan relateras till hur Dahl och Stinebrickner klassificerar ett dynamiskt samhälle. 
En ytterligare egenskap för en sådan är nämligen dess deltagande i en internationell 
ekonomi. Se: Dahl och Stinebricker (2003). 
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Beskrivningen av denna inriktning avslutas med att redogöra för vanligen 
använda indikatorer för att mäta samhällens internationalisering. I den flora av 
mått som tillämpas återfinns omfattningen av utländska direktinvesteringar, 
handel med vissa länder eller sammanslutningar, omfattningen av total handel och 
varukoncentrationen i ett lands export. I äldre operationaliseringar av beroende 
har man skiljt mellan handels- och kapitalberoende. De förstnämnda motsvaras då 
exempelvis av hur stor handeln med den största handelspartnern är medan den 
andra korrelerar med tidigare nämnda mått över utländska direktinvesteringar.270  

Den ovan beskrivna genomgången bygger på en schematisering av teorins olika 
inriktningar. I Tabell  2-3 sammanställs dessa i en enkel tabell för att på så sätt 
kunna ligga till grund för en valid operationalisering.  

Moderniseringsteorin och e-demokrati 
Den ovan givna beskrivningen av moderniseringsteorin utvecklas nu med studier 
som direkt har undersökt hur teorin har använts för att förklara variationer i e-
demokrati.  

En ofta tillämpad, uttalad eller ej, utgångspunkt för detta är relationen mellan 
demokrati och e-demokrati. I den här studien är denna explicit och tidigare 
teoretiskt utvecklad. Karaktären på de politiska processer som informations-
teknologi möjliggör kan med ett sådant perspektiv antas vara influerad av ett 
samhälles allmänna politiska system och eventuellt demokratiska system, eller 
med Norris ord: 

In this account, virtual politics will mirror the traditional 
political system, so that there will be far more opportunities for 
civic deliberation and public debate, for group mobilization and 
for party activism on the Internet in established democracies 
and open societies with a long tradition of civic engagement 
and pluralistic competition than in authoritarian regimes that 
suppress dissident voices (such as opposition movements, the 
independent press and protest groups), or in consolidating 
democracies that are still struggling with weak and fragmented 
civic societies, poorly institutionalized legislatures, factiona-
lized party systems, and the lack of a flourishing independent 
new media.271 

                                                           
270 Hadenius (1992); Kaufman et al. (1975); Gasiorowski (1988).   
271 Norris (2001), 107.  
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Bland de undersökningar som empiriskt berör relationen mellan modernisering 
och e-demokrati kan två inriktningar återfinnas. Först noteras de studier som har 
en aggregerad ansats och försöker relatera moderniseringsteorins förklaringar till 
förekomsten av e-demokrati eller olika aspekter av detta i ett samhälle. Den 
försöker med andra ord förklara utbudet av e-demokratiska funktioner. Den andra 
tillämpningen är den motsatta och utgår från individers faktiska användning av e-
demokratiska funktioner. Denna variation försöker man förklara med bl.a. 
variabler associerade till moderniseringsteorin men utifrån individperspektiv.  

Pippa Norris använder sig, i sin ”Digital Divide”, av den första ansatsen och 
försöker förklara olika dimensioner av den offentliga verksamheten, på nationell 
nivå, som använder internet för att informera och kommunicera med sin omvärld. 
Vad gäller länders antal av offentliga hemsidor272 förklarar Norris detta med 
ländernas nivå av teknisk utveckling, även när det kontrolleras för socioekonomisk 
status. Mer intressant ur ett e-demokratisammanhang är emellertid i vilken ut-
sträckning hemsidorna dels är transparanta och dels möjliggör interaktivitet. Vad 
gäller den första aspekten kan inte Norris förklara denna variation med till-
gängliga variabler. Möjligheten till interaktivitet kan däremot förklaras med 
teknisk utveckling. Nästa del i Norris analys är att undersöka de nationella parla-
mentens hemsidor. Två av hemsidornas egenskaper studeras: information och 
interaktivitet. Regressionsanalyser visar att nationella parlaments hemsidor är mer 
informativa i demokratier och tekniskt utvecklade stater. Detsamma gäller hem-
sidornas möjliggörande av interaktivitet, men där spelar också den socio-
ekonomiska utvecklingen, att relatera till moderniseringsteorin, en positiv 
betydelse. Totalt sett är alltså utfallet sammansatt där både teknologiska men också 
traditionella samhällsvetenskapliga förklaringar simultant är relevanta.273 En 
annan undersökning utförd på nationsnivå över FN:s 192 medlemsstater visar att 
ekonomisk utveckling, mätt som BNP/capita, kan förklara variationer i e-
demokrati. Variabeln är dock inte den dominerande och utfaller dessutom endast 
som signifikant i en av de två regressionsmodellerna där den beroende variabeln e-
demokrati mätts vid olika tidpunkter. Mer viktig visar sig omfattningen av länders 
medverkan i internationella organisationer vara.274 Andra studier med samma 
perspektiv men utifrån nationellt begränsade kontexter ger också inkonsekventa 
utfall. En undersökning utförd över de holländska kommunerna studerar om-
fattningen av e-demokrati utifrån tre potentiella förklaringar. En av dessa har sin 
teoretiska bakgrund i moderniseringsteorin och postulerar att om ett samhälle 

                                                           
272 I det här fallet syftandes på offentliga hemsidor från organ verksamma på nationell nivå. 
273 Norris (2001), kap. 6 och 7.  
274 Berry et al. (2008).  
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moderniseras och stärker den allmänna utbildningsnivån ändras medborgarnas 
krav till fördel för utvecklandet av e-demokrati. Detta har att göra med att e-
demokrati anses kunna fördjupa politiska processer och hantera vissa av 
samhällens svårigheter med politisk kommunikation. Test av hypotesen visar 
emellertid att det inte existerar någon signifikant relation mellan holländska 
kommuners andel högutbildade och deras nivå av e-demokrati. Med hjälp av 
utfallet kan istället konstateras att tekniska dimensioner är bättre determinanter av 
variationen i e-demokrati.275 En liknande undersökning av de 114 italienska 
provinserna inkluderar också faktorer som kan relateras till moderniseringsteorin 
och utvecklar två kausala argument till varför bättre ekonomiskt utvecklade 
provinser också är mer e-demokratiska. För det första är det rimligt att anta att en 
välbärgad befolkning motsvaras av att det lokala politiska styret har ett större 
ekonomiskt utrymme. Detta skapar i sin tur nödvändiga ekonomiska förut-
sättningar för e-demokrati då implementeringen av detta kräver investerings-
kostnader. Det andra argumentet avser att en högre socioekonomisk status är 
relaterad till medborgares krav på möjligheter för deltagande i politiska processer. 
Hypoteserna är möjliga att relatera till moderniseringsteorin. Utfallet ger stöd åt 
dessa argument och visar på en tydlig samvariation mellan medelinkomster och 
omfattningen av information och deltagande som möjliggörs via provinsernas 
hemsidor. Även större och politiskt vänsterorienterade provinser har högre om-
fattning av operationaliseringen av e-demokrati.276 En studie av nordiska regioners 
och kommuners webbsidor är mer avlägsen till moderniseringsteorin. Variationen 
hos webbsidorna, som delvis graderades utefter förekomsten av utbudet av bl.a. 
politisk information och kommunikation, kunde till viss del förklaras av arbets-
löshetsnivåer och populationsutveckling. Utfallet tolkas som att kommuner och 
regioner med höga arbetslöshetsnivåer och en negativ demografisk situation 
ansträngde sig mer genom att ha en välutvecklad e-demokrati via sin webbplats.277  

Det andra perspektivet, dvs. att förklara individers användning av informations-
teknik för politiska ändamål, har attraherat mer empirisk forskning. Största delen 
av denna tar fasta på medborgares politiska deltagande med hjälp av internet. 
Norris har med data från år 2000 över EU-15 tillämpat faktoranalys för att visa att 
internetanvändare som använder mediet för politiska funktioner, är en avgränsad 
grupp, skild från de som använder internet för andra aktiviteter. Det som särskiljer 
denna grupp, mätt som de användare som besöker partiers hemsidor, från övriga 
internetanvändare är faktorer av två slag. De har högre allmänna politiska 

                                                           
275 van der Graft och Svensson (2006). 
276 Medaglia (2007).  
277 Baldersheim och Øgård (2008). 
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kunskaper och är i större utsträckning män. I övrigt liknar de båda grupperna 
varandra, vilket innebär att politiska internetanvändare precis som övriga internet-
användare är yngre, högre utbildade och större konsumenter av media än icke-
användare.278  Best och Krueger har i sin studie med data över politiskt deltagande 
i USA för år 2003 jämfört gruppen av de som deltar via internet och de som deltar 
politiskt på konventionellt sätt. Logistisk regression visar inte att några faktorer 
som associeras med moderniseringsteorin förklarar politiskt internetdeltagande. I 
kontrast till konventionellt politiskt deltagande kräver internetbaserad medverkan 
allmänna internetkunskaper, vilket är den absolut mest avgörande variabeln. Best 
och Krueger finner dock stöd för att internetkunskaper ofta är korrelerat med 
allmänt samhälleligt engagemang och det kan i förlängningen kopplas till socio-
ekonomiska variabler. Likartade studier utfaller huvudsakligen med motsvarande 
resultat.279 Genom att utöka urvalet har ett par nordiska studier även studerat hur 
politiker deltar i e-demokratiska processer. Hanssen finner exempelvis att högre 
utbildning förklarar varför kommunpolitiker i norska kommuner använder e-post 
för att kommunicera med medborgare och intressegrupper. För politikers del-
tagande i debattforum på kommuners hemsidor är istället andra faktorer av 
betydelse. Yngre och mer politiskt erfarna är mer aktiva. Saglie och Vabo breddar 
perspektivet ytterligare och hanterar simultant både norska kommunpolitiker och 
medborgare. Författarna visar att det för gruppen politiker finns en tydlig för-
klaringskraft till användandet av IT i politiska sammanhang, nämligen kommu-
nens storlek. Verksamma politiker i större kommuner nyttjar tekniken i högre ut-
sträckning. Förutom denna förklaringskraft är hög utbildningsnivå en faktor som 
samvarierar både med medborgares och politikers politiska internetaktivitet. En 
central determinant för gruppen medborgare är deras konventionella politiska 
aktivitet och för politiker deras position i den politiska hierarkin. Det gör att Saglie 
och Vabo dristar sig till att hävda att internet endast aktiverar de redan politiskt 
engagerade och i förlängningen riskerar att öka skillnaderna mellan dessa och 
övriga medborgare. 280 

                                                           
278 Norris (2003b).  
279 Best och Krueger (2005). I en studie med nationell amerikansk data från år 2000 noteras 
till och med att inkomst är signifikant negativt relaterat till politiskt deltagande via internet, 
se: Krueger (2002). Som bekräftats av andra är internetkunskaper och intresse för politik de 
mest betydande faktorerna. Å andra sidan visar en annan studie som undersökt Stor-
britannien att utbildningsnivå och social klasstillhörighet är signifikanta förklaringsfaktorer 
till politiskt deltagande via internet men inte för konventionellt politiskt deltagande, se: di 
Gennaro och Dutton (2006). Detta implicerar att särskilda barriärer omgärdar politiskt 
deltagande via internet.  
280 Hannsen (2008); Saglie och Vabo (2009).  
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Summeras studier som berör kopplingen mellan moderniseringsteorin och e-
demokrati framstår ett antal aspekter särskilt värda att betona. Som Norris, 
Medaglia och Berry med kollegor har visat i aggregerade undersökning finns det 
utfall som pekar på att faktorer som ekonomisk utveckling och välstånd kan vara 
relevanta i förklarandet i omfattningar av e-demokrati. Relevant forskning förd 
utifrån utbudssidan är emellertid begränsad, vilket resulterar i osäkerhet kring 
teorins träffsäkerhet. Det är alltså mycket svårt att utifrån den rådande forskningen 
varken verifiera eller avfärda teorin. Inte heller individbaserade studier har givit 
upphov till enhetliga resultat. I flera undersökningar har det dock gått att notera 
att faktorer som kan härröras till moderniseringsteorin, då framförallt utbildnings-
nivå, kan förklara både medborgares och politikers politiska deltagande via 
internet. Det finns emellertid flera problem med tillämpningen av den här typen av 
studier för att underbygga ett teoretiskt resonemang. De bortser för det första från 
hur väl utbyggda kanalerna är för individer till politiskt deltagande via IT. Mer 
konkret uttryckt: finns det överhuvudtaget adekvata funktioner som motiverar 
den här typen av användande? Den andra invändningen är att studierna är 
geografiskt avgränsade till respektive studieobjekt och inte tillåter att resultaten 
generaliseras i någon högre grad. Än så länge saknar forskningen generaliserbara 
studier som både mäter utbuds- och användardimensionen i simultana modeller. 

Kausalitet och orsaksriktning  
Av forskningen från och med den senare delen av 1900-talet går det att upp-
märksamma hur den ursprungliga hypotesen undersökts utifrån den intrikata 
frågan kring orsaksriktning. Här återfinns mycket av den mest aktuella 
forskningen, ofta kännetecknad av god datatillgång och ekonometriska metoder 
som inte bara besvara frågorna om vad som förklarar demokrati men också varför 
och hur dessa faktorer gör det. Därutöver ställer man även frågor om orsaks-
riktning och interaktioner mellan oberoende variabler.281 Sådana ambitioner 
återfinns även i denna avhandling och de är således teoretiskt intressanta. I detta 
avsnitt diskuteras dessa kvantitativa varianter på den här typen av studier och de 
teoretiska bidragen behandlas separat från de mer empiriska.  

Som redan har visats intresserade sig Robert Dahl tidigt för denna fråga, med 
bidrag främst av teoretisk natur. Dahls utgångspunkt är emellertid empirisk och 
formas av att socioekonomisk utveckling varken är en nödvändig eller en 
tillräcklig omständighet för demokrati. De kausala relationerna är alltså inte enkla 
eller nödvändigtvis enkelriktade. Kärnan i Dahls teoretiserande kan beskrivas som 
att en avancerad ekonomi ger upphov till en pluralistisk samhällsordning. Denna 
                                                           
281 Ett viktigt bidrag bland den växande forskning som utifrån ekonometriska och 
matematiska ansatser utarbetar modellantaganden är: Acemoglu och Robinson (2006).   
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samhällsordning kräver i sin tur ett mer demokratiskt system. Orsaksbeskrivning-
en behöver emellertid nyanseras på flera sätt. Först och främst framhåller Dahl att 
en avancerad ekonomi skapar vissa av förutsättningarna för en pluralistisk sam-
hällsordning, dock inte alla med hänvisning till auktoritära regimer med en 
avancerad ekonomi. Dahl öppnar också för att utvecklingen kan vara reversibel. 
Ekonomiska nedgångar, av större omfattning, kan ge en återgång till ett mer 
auktoritärt styre. Den sista delen som tas upp rör hur samhällen som redan genom-
gått denna process och således är välmående och rika, inte nödvändigtvis kommer 
att stärka sin demokrati p.g.a. ytterligare välståndsökningar.282 En teoretisering av 
senare datum återfinns hos Larry Diamond som analyserar varför det är resultatet 
av ekonomisk utveckling som kan verka främjande för demokrati. Diamond tar 
fasta på de förbättringar i livsmiljö som ekonomisk utveckling kan leda till och 
exemplifierar:  

… access to potable water, safe and sanitary neighborhoods, 
and basic health care; literacy and advanced (probably at least 
some secondary) education; sufficient income to provide at 
least minimally adequate food and clothing and shelter for 
one’s family; and sufficient skills to obtain a job that provides 
that income.283 

Det är dessa positiva effekter av ekonomisk utveckling, vilka radikalt kan förbättra 
människors livskvalité genom att minska fattigdom och skapa möjligheter för 
inkomster och utbildning, som kan leda fram till demokrati. Hur kopplas då dessa 
förutsättningar till förbättringar i demokrati? Diamond anger fem skäl. För det 
första möjliggör dessa omständigheter effektivt och självständigt deltagande. Med 
samma argument brukade av Lipset menar Diamond därefter att med en be-
folkning som har åtminstone ett minimum av materiella behov tillgodosedda och 
är alfabetiserad minskar klasskonflikter och radikala politiska strömningar samti-
digt som en större tilltro till gradvisa positiva utvecklingssteg uppstår. Diamond 
refererar vidare till Abraham Maslows teori om behovshierarki. Med andra ord, 
när man sörjt för de grundläggande behoven kan en önskan om politisk frihet och 
inflytande prioriteras av medborgarna. Det fjärde skälet har att göra med hur 
ekonomisk utveckling influerar mellanliggande variabler, avgörande för demo-
kratinivå. Den förändrar den politiska strukturen, klasstrukturen, relationen 
mellan stat och samhälle och det civila samhället. På så sätt skapas en kultur som 
främjar demokrati och som innefattar tillit, förnöjsamhet och en moderat politisk 
uppfattning. Avslutningsvis betonar också Diamond det faktum att det just är 
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effekterna av ekonomisk utveckling som skapar möjligheter för en demokratisk 
utveckling, såsom utbildning. Diamond går på så sätt längre i sin skiss av den 
kausala mekanismen och öppnar upp för att de strukturella förutsättningarna 
leder fram till aktörsorienterade förklaringar.284 

Den aktuella empiriska forskningen använder normalt statistiskt avancerade 
tekniker för att utröna frågan om kausalitet och orsaksriktning. För att potentiellt 
kunna uttala sig om en eventuell kausalitet krävs longitudinell data, vilket brukar 
kompletteras med ett större antal fall. Ofta används endast en variabel som mått på 
ekonomisk utveckling, i vissa fall kompletterad med någon eller några kontroll-
variabler. Forskningen inom fältet är omfattande och har dessutom attraherat 
forskare med ekonometriska ansatser, som bl.a. använt sig av test för kausalitet.285   

Ett av problemen som forskningen är behäftad med avser varken tillvägagångssätt 
eller datatillgång utan snarare inkonsekvensen i utfallet. I Helliwells undersökning 
av 125 länder under 10 år kan en väsentlig del av variationen i demokratinivå 
förklaras med hjälp av ekonomisk utveckling. Än mer viktigt var hans resultat om 
relationens riktning, vilken inte tyder på ett reversibelt förhållande mellan demo-
krati till ekonomisk utveckling, utan den förväntade motsatsen.286 I en central 
studie av Burkhart och Lewis-Beck återfinns data för 131 länder under åren 1972-
1989. Författarna genomför en begränsad kontroll för alternativa förklaringar och 
genomför även kausalitetstest i form av ”Granger-kausalitet”. Undersökningen ger 
två viktiga resultat. För det första kan Burkhart och Lewis-Beck notera att ekono-
misk utveckling är en signifikant indikator på demokrati, även när det kontrolleras 
för tidigare demokratinivå. I enlighet med detta gäller inte det motsatta, dvs. 
demokrati är inte en signifikant indikator för ekonomisk utveckling när det 
kontrolleras för den tidigare ekonomiska utvecklingen.287 Kausala samband är 
emellertid naturligtvis mycket svåra att påvisa i undersökningar som inte är av 
experimentform eller som inte utförs på mikronivå och författarna identifierar inte 
några kausala mekanismer. Studiens upplägg gör det också svårt att kontrollera 
för spuriösa samband. En ytterligare svaghet är att frågan med multikollinearitet 
inte hanteras i artikeln. Direkt motstridiga resultat till dessa studier återfinns i 
Arats undersökning som använder sig av både linjära och icke-linjära skattningar 
för att studera utvecklingen i totalt 130 länder över 30 år. Bland de länder där ett 
                                                           
284 Diamond (1992), 486-487.  
285 Syftandes på test för s.k. ”Granger-kausalitet”. Granger-kausalitet råder om en tidsserie 𝑋 
är en signifikant förklaring på tidsserien 𝑌 när tidigare värden på tidsserien Y är 
inkluderade i regressionen, dvs. 𝑌 = 𝑎 + 𝛽𝑋𝑡 +  𝛽𝑋𝑡−𝑐 där 𝑡 är tidsnedslaget och 𝑐 
tidslatensen.   
286 Helliwell (1994).   
287 Burkhart och Lewis-Beck (1994). 
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samband statistiskt kan beläggas är det i flera fall som ekonomisk utveckling mot-
svaras av sänkt demokratinivå än det motsatta ursprungligen postulerade. Inte 
heller genom att tillämpa moderniseringsteorins hypotes på icke-linjära förlopp 
ges något stöd för teorin.288 Kritik kan emellertid riktas även mot denna studie. 
Burkhart och Lewis-Beck kritiserar Arat för att inte genomföra test för kausalitet 
och att endast en oberoende variabeln används.289 Författaren är knappast ensam i 
att negligera Lipsets ursprungliga tillämpning av ett batteri av variabler för opera-
tionalisering. Det medför nödtvunget att nyanseringar försvinner. En minst lika 
viktig kritik är att Arat inte kontrollerar för alternativa förklaringar i sina modeller, 
vilket medför osäkerhet i resultaten. I en mer aktuell studie arbetar Heo och Tan 
förutsättningslöst. Man antar varken att ekonomisk utveckling leder till demokrati 
eller vice versa. Genom att studera 32 utvecklingsländer under den långa tids-
perioden från 1950-1982 använder man sig av kausalitetstest för att bestämma 
relationen. I 34 procent av fallen överensstämmer utfallen med teorin medan den 
motsatta kausaliteten råder i 31 procent. Analyserna ger alltså inte stöd till fördel 
för varken teorin eller dess motsats.290 Farr med kolleger använder samma kausa-
litetstest för att studera hur relationer mellan ekonomisk frihet, politisk frihet och 
ekonomiskt välstånd verkar. Undersökningsenheterna är uppdelade på två 
grupper, industrialiserade och icke-industrialiserade länder. Två av deras analyser 
är särskilt intressanta, vad gäller demokrati som förklaring av välstånd eller 
välstånd som determinant av demokrati.  Resultatet av den första av dessa 
potentiella relationer visar inte på någon kausalitet från demokrati till välstånd. 
Däremot visar sig välstånd föranleda demokrati i båda grupperna av länder. 
Studien verifierar således teorin.291 I ett aktuellt bidrag problematiserar Robinson 
hur den tidigare forskningen gjort ett antal förenklade antaganden. Det gäller 
främst hur man bortsett från att ekonomisk utveckling och demokrati är 
korrelerade p.g.a. att samma förutsättningar simultant förklarar hur rikt och hur 
demokratiskt ett land är. I de modeller som vanligen används lyckas man dock inte 
hantera ekonomisk utveckling som en endogen faktor och inte heller utröna om de 
samvariationer man finner mellan variablerna förklaras endast av variation i tvär-
snittet eller av utveckling över tid. Robinsons egna analyser av om det finns en 
samvariation mellan förändringar i de båda variablerna över tid visar inte att 
rikare länder blir mer demokratiska och en eventuell kausalitet avskrivs.292 
Acemoglu med kollegor använder sig av paneldata och tar i sin skattningsmodell 
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hänsyn till landsspecifika faktorer293 och undersöker dessutom relationen mot olika 
mått på demokratinivå. Utfallet är genomgående till teorins nackdel och 
författarna pekar på att större hänsyn måste tas till de underliggande faktorer som 
påverkar både ekonomisk utveckling och demokrati.294 Grundlach och Paldam 
kontrollerar inte för landsspecifika faktorer men undersöker kausalitet med en 
lång tidsserie. Dessutom utför man en omfattande kontroll för alternativa 
förklaringar till demokrati, härledda från andra teoretiska ramverk. Under-
sökningen utfaller positivt och man hävdar att samhällen tenderar att demo-
kratiseras som en följd av ökade per capita inkomster.295  

Som framgår är utfallet av dessa studier mycket heterogent och i allmänhet blir det 
svårt att baserat på dem uttala sig om en kausal relation råder mellan ekonomisk 
utveckling och demokratinivå.296 En svårbesvarad fråga rör hur olika studier med i 
princip exakt samma frågeställning och dessutom ofta liknande empiri kan nå så 
divergerande resultat. Sammanfattas denna flora av studier med varierande 
resultat blir ett par punkter särskilt värda att uppmärksamma. En omständighet 
som är svår att ignorera är att de studier som här diskuterats både kommit till olika 
slutsatser vad gäller riktningen på ett eventuellt förhållande mellan ekonomisk 
utveckling och demokrati men också om frågan om en kausal relation föreligger. 
Bland tre av de fem studier som tillämpat kausalitetstest, dvs. inkludera tidigare 
mätpunkter för den beroende variabeln som oberoende variabel, har en positiv 
relation kunnat verifieras. Detta sker i enlighet med Lipsets ursprungliga 
påstående. Det mest krävande statistiska testet, utfört av Acemoglu med kollegor, 
kontrollerar även för landsspecifika faktorer och avfärdar emellertid en kausal 
relation från ekonomisk utveckling till demokrati. Även bland studierna som inte 
genomför kausalitetstest är utfallen disparata. Det går inte att sammanfatta detta 
på annat sätt än att variationen i utfall är svårförklarad men studierna ger ändå 
värdefulla bidrag för hur förklaringen av demokrati kan tänkas gestalta sig och hur 
den metodologiskt kan försöka förklaras.297  

                                                           
293 På engelska beskrivs detta som en ”fixed effect model”.  
294 Acemoglu et al. (2009).  
295 Grundlach och Paldam (2009).  
296 Här har att antal mer betydande studier tagits upp. Redan tidigare har dock under-
sökningar som hanterar frågan om kausalitet beskrivits. Se främst: Barro (1999); Przeworski 
et al. (2000); Boix och Stokes (2003); Teorell (2010).  
297 När tidigare refererade studier med longitudinell data och ambitioner att utröna kausali-
tet vägs in märks möjligtvis en tyngdpunkt på de undersökningar som kan verifiera ett 
samband. Se: Barro (1999); Boix och Stokes (2003); Teorell (2010). Som tidigare noterats 
noteras även motsatser, se: Przeworski et al. (2000). 
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Linjäritet 
Ett ytterligare försök på förfining av moderniseringsteorin är den forskning som 
tar särskild hänsyn till huruvida sambandet är linjärt eller ej. Det handlar med 
andra ord om en potentiell förstärkning av demokratinivå är kontinuerlig eller 
varierar utifrån olika nivåer av ekonomisk utveckling och välstånd. Det är en lika 
relevant frågeställning när den beroende variabeln skiftar till e-demokrati.  

Förhållandevis tidigt riktades kritik mot Lipset som inte explicit öppnade för 
möjligheten att sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati kunde 
vara icke-linjärt. Bland bidragen märks Neubauer och Jackmans studier. Den först-
nämnde lyfte frågan om linjäritet verkligen var att förvänta sig. Mer betydelsefull 
var emellertid Neubauers diskussion apropå företeelsen med trösklar. Med för-
fattarens egna ord: ”Certain levels of ’basic’ socio-economic development appear to be 
necessary to elevate countries to a level at which they can begin to support complex, nation-
wide patterns of political interaction, one of which may be democracy.”298 Jackman, som 
förvisso är mer intresserad av sambandens utseende, verifierar Neubauers upp-
fattning om en tröskeleffekt. Jackman specificerar tre olika modeller, varav två 
icke-linjära. Dessa två visar sig vara bättre uttryck för samvariationen mellan 
ekonomisk utveckling och demokratinivå än den linjära. Av de två299 övergår den 
första från positiv till negativ lutning medan den andra visar på en avplanande 
kurva där betydelsen av ekonomisk utveckling successivt minskar i betydelse. 
Jackmans undersökning visar att den sistnämnda ekvationen bäst uttrycker för-
hållandet mellan variablerna utan att för den sakens skull kunna förklara varför 
det är så.300  

Även Lipset själv gör i ett senare bidrag upp med sin ursprungliga tes om en linjär 
relation mellan ekonomisk utveckling och demokrati. Istället för att specificera en 
linjär relation mellan variablerna använder han tillsammans med Seong och Torres 
en polynom funktion av tredje graden.301 Visuellt kan kurvan liknas vid ett N, där 
en initial ökning av demokratinivå efterföljs av en motsvarande nedgång, trots en 
successiv välståndsökning. Inte förrän ett samhälles ekonomi nått en viss gräns-
nivå stabiliseras också omfattningen av demokrati på en högre nivå. Författarna 
verifierar ett sådant samband. Att man tidigare förutspått en linjär relation kan 
teoretiskt förklaras med att även detta samband, i ett längre tidsperspektiv, kan 

                                                           
298 Neubauer (1967), 1007.  
299 Den första är en polynom ekvation av andra graden (Y = a + b1X1 + b2(X1)2 + U)) och i den 
andra är riktningskoefficienten uttryckt genom den naturliga logaritmen, (Y= a + b1LnX2 + 
U). U = feltermen. Se: Jackman (1973).  
300 Jackman (1973). 
301 Modellen har följande uttryck: Y = aX3 – bX2 + cX + d. Se: Lipset et al. (1993), 162.   
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framstå som linjärt, med endast en kortare tid av en negativ lutning. I Lipset, 
Seong och Torres material befinner sig tröskeln till en stabiliserad demokratisk ut-
veckling i omfånget av 4000- 7000 dollar i BNP/capita kopplat till demokratinivåer 
från 1973-1985. Något teoretiskt resonemang kring varför detta samband uppstår 
ges emellertid inte.302 

Avvikande fall 
Samtidigt som moderniseringsteorins påstådda samband är bland de mer ut-
forskade inom jämförande politik är dess förmåga att förklara demokrati alltjämt 
central inom samhällsvetenskapen. I teorier som har sin hemvist i de discipliner 
som studerar samhällen och de människor som lever i dem existerar i regel 
observationer som avviker från annars signifikanta samband. Det är också fallet 
med moderniseringsteorin där de avvikande fallen normalt utgörs av stater i och 
med tillämpningen av teorin på makronivå. I det här avsnittet ges en kortare 
historisk genomgång där det redogörs för vilka typer av stater som särskiljt sig 
från teorin under olika perioder. 

Bland de länder som under lång tid avvikit från moderniseringsteorin är de stater 
med stora oljetillgångar som huvudsakligen återfinns i Mellanöstern. Dessa kombi-
nerar ett ekonomiskt välstånd med ett auktoritärt politiskt system. Som tidigare 
har framgått har statsvetenskapen hanterat detta genom att utveckla en teoretisk 
argumentation kring varför olje- eller mineralberoende ekonomier i allmänhet är 
mindre demokratiska. Innan Sovjetunionens kollaps kunde även de länder i Öst-
europa som idag i regel har demokratiserats betraktas som avvikande. Utifrån ett 
internationellt perspektiv var många av dem också under tiden som satellitstater 
eller Sovjetiska rådsrepubliker förhållandevis ekonomiskt och utbildningsmässigt 
välutvecklade. Efter kollapsen har även ett antal av de fattigare frigjorda staterna 
demokratiserats vilket gör att de idag kan framstå som undantag till sambandet.303 
En annan grupp av länder som med hjälp av en remarkabel ekonomisk tillväxt 
kunnat expandera sina välfärdssystem är de sydostasiatiska ”tigerekonomierna”. 
Bland dessa länder, beskrivningen passar bäst in på Malaysia och Singapore, är 
dock den demokratiska utvecklingen eftersatt i och med att regimerna på olika sätt 
lyckats legitimera sina styren.304  

                                                           
302 Lipset et al. (1993).  
303 Syftandes på Ukraina och Mongoliet. Demokratin i Ukraina kan emellertid inte beskrivas 
som konsoliderad. För en utveckling av förklaringar till Mongoliets avvikelse se: Fritz 
(2002).  
304 Thompson nämner fyra skäl till detta: (1) Framgångsrik ekonomisk utveckling och 
dessutom en viss fördelning av resurserna. (2) Förmågan att regimen själv lyckats beteckna 
sina system som demokratiska. (3) Inskränkningar av valprocesser och medborgerliga 
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Den motsatta konstellationen, dvs. avsaknaden av ekonomisk utveckling och ett 
välstånd kombinerat med demokrati, existerar också och har i vissa fall gjort så 
under lång tid. Det mest diskuterade exemplet är Indiens förmåga att sedan fri-
görelsen 1947 bibehålla ett demokratiskt styre trots utbredd fattigdom och om-
fattande sociala problem. Lika fascinerande är att många av de små önationerna i 
Stilla Havet och Karibien är demokratiska. Dag Anckar konkluderar att sambandet 
mellan moderniseringsvariabler och demokrati inte är verksamt för dessa små 
stater. Istället förklaras deras demokratinivå av geografiska variabler.305 Idag 
återfinns även stater som särskiljer sig positivt på den Afrikanska kontinenten. 
Särskilt i Västafrika existerar en handfull fattiga men demokratiska länder, såsom 
Benin, Ghana, Mali och Senegal men någon systematisk forskning som försökt 
förklara detta har inte kunnat identifieras.  

Moderniseringsteorins tillämpning på lägre analytiska nivåer 
I de flesta fall tillämpas moderniseringsteorin som förklaringsraft till demokrati på 
global nivå med länder som undersökningsenheter. I denna studie kommer dock 
moderniseringsteorin även att tillämpas på subnationell nivå och därför blir det 
viktigt att diskutera tidigare studier som har haft liknande ansatser. 

Det finns olika typer av undersökningar där moderniseringsteorins universella 
anspråk lyfts ned till att exempelvis förklara variationer i demokrati bland 
regioner. Här kan skiljas på regioner som utgörs av flera länder, exempelvis Syd-
amerika, eller regioner som tillsammans utgör en stat eller delar av en stat. I den 
första kategorin är undersökningsobjekten fortfarande länder medan det i den 
andra kan utgöras av territorier, provinser, delstater, regioner, kommuner eller 
liknande. Moderniseringsteorin har applicerats på båda typer av mellanliggande 
nivå. Det förstnämnda är dock av mindre intresse i denna studie.306 Med tanke på 
avhandlingens frågeställningar blir emellertid den andra ansatsen för att ut-
kristallisera en mellanliggande nivå, mer relevant. Det finns forskning som 
undersöker om ekonomisk utveckling kan förklara variationer i demokrati inom en 
nation. Ett exempel på detta är Chong Lim Kims undersökning av socioekonomisk 
utveckling och demokrati i 46 japanska prefekturer. Undersökningen finner inte 

                                                                                                                                                    
rättigheter argumenterade utifrån ländernas etniska heterogenitet. (4) En oreglerad 
marknadsekonomi och intern kritik mot västlig arrogans har både attraherat internationellt 
stöd samt givit nationalistiska poänger på hemmaplan. Se: Thompson (1993). För en ut-
veckling kring Singapores avvikelse, se: Lidén (2008).  
305 Anckar (2002).  
306 För sådana empiriska exempel se exempelvis: Needler (1968); Berg-Schlosser och De 
Meur (1994). 
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något samband och författaren efterfrågar samtidigt fler studier från andra länder 
för att på så sätt skapa större säkerhet i relationen på mellanliggande nivå.307  

Ett annat exempel är Lankinas ambitiösa undersökning där demokratinivån i både 
de ryska regionerna och de indiska staterna studeras. Detta görs utifrån 
ambitionen om att nå en fulltäckande förklaringsmodell, något som implicerar 
undersökning av moderniseringsteorin. I fallet med Ryssland är moderniserings-
teorin en betydelsefull determinant av demokratinivå. Teorin operationaliseras 
genom att mäta en regional form av BNP, urbaniseringsgrad samt genom att ta 
hänsyn till de regionala ekonomiernas beroende av oljetillgångar. I den Indiska 
undersökningen är operationaliseringen av moderniseringsteorin likartad, dock 
med information av råvarutillgångar exkluderad. Utfallet av teorin är emellertid 
inte signifikant i den delstudien.308    

Kritik mot moderniseringsteorin  
Återkommande ifrågasätter och omprövar undersökningar det samband som 
moderniseringsteorin grundas på. I litteraturen kan man både återfinna allmän 
kritik mot teoribildningen i sig samt sådan som riktas mot specifika bidrag. I det 
här avsnittet ges en översiktlig redogörelse för den första inriktningen, där 
alternativa teoretiska bidrag syftat till att ersätta det paradigm moderniserings-
teorin kan sägas vara. Den demokratiforskning som endast vill framhålla ytterli-
gare förklaringar till demokrati utöver det som teorin representerar kommer inte 
att behandlas.  

Som tidigare diskuterats beskrivs ofta den s.k. beroendeskolan som moderniserings-
teorins motsats. Denna vann terräng under senare delen av 1960-talet och 
utmanade bilden av vad det är som leder till demokrati. En skillnad mellan de 
båda inriktningarna är att moderniseringsteorin förklarar demokrati utifrån 
samhällens egna egenskaper medan den alternativa synen innebär att samhällen är 
fångade av sin placering i världssystemet. Teorin är på så sätt deterministisk; 
perifera länder utsugs konsekvent ekonomiskt men även politiskt. Det sistnämnda 
syftar på hur samhällsstrukturen i perifera samhällen är svag, detta till skillnad 
mot samhällen i världssystemets kärna som kan fungera som egna suveräna 
enheter inom systemets ram.309  

Beroendeskolans stora inflytande resulterade även i empiriska bidrag som 
framstod som utmanande gentemot moderniseringsteorin. Ett exempel på detta är 
de teman som tas upp av Guillermo O’Donnell i boken ”Modernization and 

                                                           
307 Kim (1971).  
308 Lankina (2010). 
309 Wallerstein (1974); Chirot (1986).   
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Bureaucratic-Authoritarianism”. O’Donnell går i polemik med forskare ur moderni-
seringsteorin utifrån utgångspunkten att de ögonblicksbilder som forskningen 
hitintills kunnat klarlägga inte säger någonting om hur demokrati har utvecklats 
och huruvida det finns någon systematik i detta.310 Det empiriska materialet, vilket 
utgörs av Sydamerikas länder, ger författaren belägg för att misstro den rådande 
uppfattningen att efter ekonomisk utveckling följer demokrati. O’Donnell delar in 
de tio studerade länderna i tre olika grupper som baseras på deras industriella 
utveckling. Det som är anmärkningsvärt i O’Donnells undersökning är att ut-
vecklingsnivå inte samvarierar med ländernas politiska system. Istället återfinns i 
den mest och den minst moderna gruppen länder med auktoritära regimer medan 
en klar majoritet av länderna i den mellanliggande gruppen är demokratiska. Ett 
värdefullt bidrag i O’Donnells forskning är hur han utvecklar teorin bakom detta 
mönster enligt samma tankegångar som återfinns i tidigare nämnda 
transitionsteorier. I Figur  2-5 framgår att för länder som befinner sig i utvecklings-
fas två är kostnaden att förtrycka autonoma grupper hög i och med att pluralism 
tilltar och att man önskar en stor inhemsk konsumtion. På så sätt är det sannolikt 
att ett demokratiskt system växer fram. Det aparta i O’Donnells forskning är att 
detta förhållande omkastas i de mest moderna samhällena där istället ett 
byråkratiskt-auktoritärt politiskt system uppstår. För att fortsätta stärka sina 
ekonomier försöker dessa samhällen utveckla sin inhemska marknad med över-
gång till produktion av kapitalvaror. Den ekonomiska politik som kännetecknar 
detta skiftar fokus från en omfördelning till en koncentrering av resurser och där 
vanlig konsumtion styrs om till nationella investeringar.  O’Donnell menar att 
detta är förknippat med demobilisering, dvs. förtryck av pluralism och övergång 
till ett byråkratiskt-auktoritärt system. En sådan situation med en koalition där 
starka aktörer styr ger den lägre kostnaden för förtryck.311  

Mer frikopplad från beroendeskolan är Samuel Huntingtons uppmärksammade 
”Political Order in Changing Societies”, som ursprungligen publicerades 1968. 
Huntingtons kritik är tvåfaldig. Han menar, i motsats till Deutsch, att social 
mobilisering efterföljs av politisk instabilitet och inte av en progressiv utveckling 
av samhällens politiska styre. De utvecklingsprocesser som moderniseringsteorins 
förespråkare framställer som centrala för demokrati, urbanisering, ökad läs-
kunnighet, utbildning och medieexponering stärker medborgarnas aspirationer 
och förväntningar. Kan inte dessa infrias kan dock en situation präglad av 
instabilitet och våld uppstå. Den andra delen i Huntingtons polemik gentemot 
moderniseringsteorin gör skillnad på tillstånd och process. Argumentet formuleras 

                                                           
310 O’Donnell (1973), 1-15.  
311 O’Donnell (1973).  
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som att modernitet går hand i hand med stabilitet medan modernisering leder till 
instabilitet. Huntington understryker att en snabb modernisering riskerar att leda 
till politisk instabilitet. Till resonemanget knyts just hur den ekonomiska aspekten 
av modernisering påverkar det politiska. Huntington menar att relationen är 
sammansatt men når slutsatsen att ekonomiskt redan utvecklade nationer kan 
hantera en hög ekonomisk tillväxt utan att det leder till instabilitet, medan 
motsatsen råder för fattigare samhällen. I dessa följs således ekonomisk tillväxt av 
instabilitet beroende på ett antagande om en frustration över små möjligheter till 
social eller ekonomisk mobilisering och brist på anpassningsbara politiska 
institutioner.312 

Figur  2-5 Utvecklingssteg för politiska system 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Källa: O’Donnell (1973), 87.  

En ytterligare och allvarligare kritik tar fasta på moderniseringsteorins oförmåga 
att bidra med en heltäckande förklaringsmodell. Invändningen riktar in sig på att 
teorins strukturella dimensioner inte är kapabla att integreras med ett aktörs-
orienterat perspektiv som de facto skulle kunna förklara övergången till demokrati. 
Med Sørensens möjligtvis självklara formulering tydliggörs detta: ”Democracy does 
not fall from heaven. It is brought about by individuals and groups – social actors – who 
fight for it.”313 Kopplingen mellan de centrala bakgrundsförhållanden som moderni-
seringsteorin poängterar och hur de kan omsättas i övergången till demokrati är i 

                                                           
312 Huntington (2006), kap. 1.  
313 Sørensen (2008), 33.  
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allmänhet outvecklad. Med andra ord kan teorin själv inte beskriva hur de sista 
stegen gentemot demokrati gestaltas.314  

Moderniseringsteorin har nu behandlats utifrån en rad olika aspekter, vilka till stor 
del kommer att aktualiseras i de empiriska avsnitten. Det som nu återstår är att ur 
denna kunskapsmassa deducera testbara hypoteser. 

Hypoteser 
Ett avgörande avsnitt i en deduktiv studie är konstruktioner av de länkar som 
sammanbinder teori med empiri, nämligen hypoteser. Den omfattande genom-
gången av moderniseringsteorin och olika perspektiv på denna möjliggör nu detta. 
Beroende på att moderniseringsteorin genomgående kommer prövas i studiens tre 
empiriska delar kommer specifika hypoteser att formuleras till respektive del-
undersökning. Detta sker i kapitlets avslutande syntetisering. På ett mer generellt 
plan kommer dock två hypoteser att formuleras i detta avsnitt. Dessa motsvarar 
direkt avhandlingens syfte och kan således relateras till att både undersöka varia-
tioner i nivå av demokrati och e-demokrati och till den kausala utvecklingen av e-
demokrati.  

Den hypotes som avser den förstnämnda ambitionen är påståendet om att: ju mer 
ekonomiskt utvecklade och ju mer välmående samhällen är desto mer demokratiska 
respektive e-demokratiska är de. Denna har stora likheter med Lipset ursprungliga 
formulering men avser här dessutom en annan beroende variabel, nämligen e-
demokrati.315 Termerna ekonomisk utveckling och välmående är valda för att på 
ett omfångsrikt sätt inkludera de aspekter som vanligen tillämpas inom ramen för 
teorin och kommer att utvecklas i kommande avsnitt. Hypotesen som pekar på 
prövningen av teorin på demokrati förefaller vara starkt teoretiskt grundad. Där-
emot kan man rättfärdiga prövandet av hypotesen på e-demokrati utifrån två skil-
da argumentationslinjer. Den första avser hur e-demokrati kan betraktas som en 
delmängd av demokrati, vilket tidigare har hävdats. Det implicerar att samma 
förklaringskrafter för nivåer av demokrati även torde kunna förklara variationer i 
e-demokrati. Det andra skälet är av empirisk hemvist och utgörs av att ett litet 
antal tidigare studier som just undersökt denna relation.316 Det faktumet 
legitimerar forskningsfrågan samtidigt som inkonsekventa utfall motiverar till 

                                                           
314 Jämför även med: Barro (1999). Några undantag existerar dock till detta. Som tidigare 
beskrivits framhålls sådana argument av: Lipset (1959), (1969); Dahl (1971); Diamond (1992). 
Därutöver se också: Moore (1966); Huntington (1991).  
315 Lipset (1959), 75. 
316 Norris (2001); van der Graft och Svensson (2006); Medaglia (2007); Berry et al. (2008); 
Baldersheim och Øgård (2008). 
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fortsatta studier. Båda argumenten är på så sätt underbyggda och möjliggör att 
moderniseringsteorin och e-demokrati kan prövas gentemot varandra.    

En hypotes för att tillgodose den andra ambitionen, den kausala utvecklingen av e-
demokrati, ges följande formulering: ekonomisk utveckling som leder till förbättringar i 
välstånd och utbildning leder till e-demokrati. Hypotesen har sin teoretiska bakgrund i 
tidigare beskrivna forskningsinsatser där Lipset och senare Dahl och Diamond har 
teoretiserat kring de kausala mekanismerna som sammanbinder ekonomisk ut-
veckling och välstånd med positiv förändring av demokratinivå.317 Diamonds fem 
anledningar till hur dessa båda variabler ansluts till varandra är implicita till 
hypotesen, vilken särskilt understryker att det är de strukturella förändringarna av 
ekonomisk utveckling och välstånd som influerar ett ändrat beteende hos 
människor, individuellt och tillsammans med andra.318 

Innan det teoretiska avsnittet summeras behandlas nu den andra av de teorier som 
används för att studera e-demokrati, nämligen teorin om social hållbarhet.  

SOCIAL HÅLLBARHET 
I samhällen som är demokratiska existerar ett institutionellt ramverk för att låta 
medborgarnas politiska preferenser influera styret. Detta sker normalt i enlighet 
med ett minimalistiskt perspektiv på demokrati. Även om den mer omfattande 
definitionen tillämpas, som har föreslagits i denna studie, återstår det faktum att 
demokratiska samhällen inte automatiskt har löst alla sina politiska, sociala, 
ekonomiska, administrativa eller kulturella problem.319 Demokratiska samhällen är 
inte befriade från sociala orättvisor, diskriminering eller ojämlikheter. Snarare är 
sådana problem mycket frekventa i demokratier och inte bara i auktoritära 
samhällen.320 Trots det framstår demokrati som en nödvändig förutsättning för att 
möjliggöra att människor får leva ett fritt och välmående liv. Ett exempel på den 
hegemona position som demokrati successivt erhållit är bl.a. förekomsten av starkt 
auktoritära eller totalitära staters försök att legitimera sina samhällen som demo-
kratiska. Trots allt är demokrati är dock bara en del i strävan mot de kvalitéer ett 
önskvärt och gott samhälle kan präglas av.321   

I och med att inte ens världens demokratier är besparade från sociala orättvisor 
och ojämlikheter respektive styret av en politisk elit, skapas ett behov av att beakta 

                                                           
317 Lipset (1959); Dahl (1971); Diamond (1992).  
318 Diamond (1992), 486-487.  
319 Schmitter och Karl (1991), 254. 
320 Magis och Shinn i: Dillard, et al., red. (2009), 34. 
321 Dahl (2007), 22-23.  
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andra värden för att komplettera och vidga perspektivet. I teoribildningen kring 
social hållbarhet betonas flera av de värden som förvisso existerar men alltför ofta 
negligeras i demokratiteorin. Av den anledningen kommer denna teori att 
tillämpas i den avslutande empiriska delen. Orsaken till detta är att teoribildning-
en poängterar aspekter som är av särskild relevans för lokala utvecklingsförlopp, 
något som stämmer väl överens med den avslutande lokala undersökningen och 
frågan om varför och hur e-demokrati utvecklas och vilka värden som beaktas i en 
sådan process.322 Social hållbarhet är en av tre beståndsdelar i det vidare begreppet 
hållbar utveckling och uttrycker en normativ bestämning om hur samhällen bör 
utvecklas vad gäller aspekter som bl.a. rör deltagande, rättvisa, jämlikhet och till-
godoseendet av mänskliga behov.323 Detta begrepp kommer att definieras och dess 
innebörd ställas mot implementeringen av e-demokrati på lokal nivå. 

Avsnittet ges följande disposition. Först och främst diskuteras initiativen kring en 
hållbar utveckling ur ett bredare perspektiv som slutligen utmynnar i ett särskilt 
fokus på den sociala dimensionen. Denna övergår till en mer detaljerad be-
skrivning av social hållbarhet där begreppet analyseras utifrån tre olika ingångar, 
vilka rör: explicita definitioner, målbeskrivningar förknippade med begreppet och 
avslutningsvis politik för att åstadkomma en sådan utveckling. Därefter belyses 
särskilt social hållbarhets relation med demokrati och e-demokrati. Avsnittet av-
slutas med en summering av begreppets tillämpning inom ett sådant område och 
med en definition.  

Hållbar utveckling – en översikt 
Två omständigheter påverkar förståelsen av social hållbarhet. Den första av dessa 
avser hur social hållbarhet är en av de tre symbiotiska delarna i den bredare 
benämningen hållbarhet (på engelska: ”sustainability”), mer ofta uttryckt i formen 
av en process, dvs. hållbar utveckling (på engelska: ”sustainable development”). Den 
andra företeelsen är lika avgörande och rör hur begreppen hållbar utveckling och 
därmed också social hållbarhet med rätta associeras starkt med det globala 
utvecklingsarbete som bedrivits inom ramen för FN. Innan en djupare beskrivning 
av social hållbarhet påbörjas bör begreppet placeras i förhållande till sin kontext. 
Således inleds avsnittet med att dessa både dimensioner utvecklas. Därefter sker 
en konceptuell beskrivning av social hållbarhet som tar fasta på tre delmängder: 
definitioner, mål och politik. På detta sätt kan man dels visa på de olika betydelser 
begreppet täcker in och dels ge en beskrivning över strategier för att nå social 
hållbarhet.   

                                                           
322 Ett sådant perspektiv har efterfrågats i tidigare forskning. Se: Macintosh i: Chen et al., 
red. (2008), 88; Weber och Murray i: Shane, red. (2004), 96. 
323 För ursprungskällan se: WCED (1987).  
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Världssamfundets successivt ökade engagemang för hållbar utveckling har sin 
moderna bakgrund i 1972 års FN-konferens i Stockholm på temat den mänskliga 
miljön. En ökad medvetenhet om jordens alarmerande miljöproblem resulterade i 
den s.k. Stockholmsdeklarationen som bl.a. uppmärksammade hur miljön påverkar 
både den ekonomiska utvecklingen men också människors välbefinnande.324 Att 
den här typen av frågor fortsatte att vara aktuella på den internationella politiska 
dagordningen kan förstås genom inrättandet av kommissionen för miljö och 
utveckling som leddes av Gro Harlem Brundtland, ofta benämnd Brundtland-
kommissionen men med det formella namnet ”World Commission on Environment and 
Development” (WCED). Kommissionens rapport ”Our Commom Future” från 1987 är 
mest bekant för sitt resonemang om hållbar utveckling. Detta definieras som: 
Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.325 Centralt är hur 
man inom detta FN-arbete integrerar ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyns-
taganden istället för att framställa dessa som motsatser. Arbetet med hållbar 
utveckling var också högt prioriterat under 1992 års konferens om miljö och ut-
veckling i Rio de Janeiro. En särskild nämnvärd följd av konferensen är antagandet 
av ett handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 21. Programmet lyfter fram 
betydelsen av att detta sker i samspel med lokalt deltagande från berörda aktörer. 
Överhuvudtaget betonas vanligen den lokala nivån som central i en hållbar 
utveckling.326  

Ambitionen att särskilt belysa den sociala hållbarheten underlättas om man tar 
fasta på att rapporten ”Our Common Future” betonar ekonomiska, sociala och 
ekologiska aspekter som kärnan i en hållbar utveckling. Ursprungligen föreslogs 
den här begreppsbestämningen av ”International Institute for Environment and 
Development”.327 Denna uppdelning har resulterat i att varierande modeller ut-
arbetats där dessa koncept relateras till varandra under föreställningen att de 
samtliga är lika betydande för den övergripande målsättningen. Den idag mest 
vedertagna men alltjämt omstridda schematiseringen presenteras i Figur  2-6 där en 
hållbar utvecklings tre delar ingår. En förenklad men erkänd uttolkning av 
figurens tre underliggande dimensioner är att hållbar utveckling syftar till: att 
stärka välståndet (ekonomisk); en mer rättvis fördelning av resurser mellan och 
inom samhällen (social); en utveckling som säkerställer ekologisk beständighet 

                                                           
324 United Nations (1972), 19 januari 2010.  
325 WCED (1987), 43.  
326 Petterson i: Olsson, red. (2005), kap. 3.  
327 Mebratu (1998).  
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över generationer och i tid (ekologisk).328 En hållbar utveckling kräver att samtliga 
dimensioner beaktas och dessa förstärker sinsemellan varandras möjlighet att nå 
det övergripande målet. Att framgång inom en dimension kan leda till lycko-
samma resultat inom en annan stöds av viss forskning.329  

Figur  2-6 En hållbar utvecklings tre dimensioner 

 

 
Hållbar utveckling är inte bara nära förknippad med Brundtlandkommissionens 
definition av begreppet utan också av det implementeringsarbete som följt efter 
FN-konferensen 1992. Conny Petterssons benämner det träffande som att ”Förenta 
Nationerna sätter dagordningen”330 och politiska aktörer har varit centrala i både 
utvecklandet av begreppet hållbar utveckling men självfallet också i im-
plementeringen av detsamma. I forskarvärlden kan man identifiera olika gruppe-
ringar. Det finns dels falanger som attraheras av den hållbara utvecklingens 
alternativ till konventionell tillväxtorienterad inriktning men också de som har en 
skarpare kritik mot det moderna industrisamhället och ifrågasätter dess grund-
valar. En annan vanligen funnen invändning är hur hållbarhetsrörelsen ofta 
bortser från det internationella samhällets politiska och ekonomiska system vilket 
påverkar möjligheten att nå uppsatta mål.331 Utifrån ett vetenskapligt perspektiv 
har man uppmärksammat andra svagheter. Sharachandra Lélé satte redan 1991 
fokus på det centrala problemet: ”The absence of a clear theoretical and analytical 
framework, however, makes it difficult to determine whether the new policies will indeed 
foster an environmentally sound and socially meaningful form of development.”332 

                                                           
328 Sneddon et al. (2006). För kritik mot modellen och diskussion kring en alternativ 
schematisering, se: Lehtonen (2004).  
329 För ett bidrag som hänvisar vidare till flera studier som undersökt relationen mellan den 
sociala och ekologiska dimensionen, se: Agyeman (2008).  
330 Petterson i: Olsson red., (2005); McKenzie (2004).  
331 Sneddon et al. (2006); Olsson i: Olsson, red. (2005), kap. 6; Tikjoeb (2004).   
332 Lélé (1991), 607.  
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Inkonsekvens finns i hur de centrala begreppen avgränsas och även i hur de 
relateras till varandra. På så sätt kan begreppet betraktas som en politisk vision 
som forskare i efterhand har försökt teoretisera. Att denna oklarhet inte bara har 
betydelse för forskning på temat hållbar utveckling men även har försvårat 
implementering bekräftas av senare forskning.333 Den mest radikala kritiken 
ifrågasätter till och med om social hållbarhet överhuvudtaget är önskvärd, 
syftandes på att det finns många inslag i sociala system världen över som kan ha 
inslag av förtryck och orättvisor. Det kan förvisso anses vara socialt hållbart att 
kulturarv tillåts existera vidare eller på annat sätt bevaras men på samma sätt kan 
sådana samhällen anses vara icke socialt hållbara i och med att de präglas av 
undertryckande strukturer.334 

Vad anbelangar specifikt den sociala hållbarheten har de ovan beskrivna tenden-
serna primärt haft negativ påverkan. Både i den politiska debatten och i forskning 
är hållbar utveckling i första hand starkt förknippad med den ekologiska 
dimensionen. På så vis riskerar medvetenheten om att sociala tillstånd och 
värderingar också behöver bibehållas eller utvecklas gå förlorad för framtida 
generationer.335 Mer konkret pekar forskning på en allmän eftersläpning av social 
hållbarhet, exempelvis vad gäller implementering i nationella strategier och 
relationen mellan sociala och ekologiska processer.336  

Konceptuell beskrivning 
Social hållbarhet är alltså en av tre nödvändiga dimensioner i en hållbar 
utveckling. Samtidigt förefaller just denna del vara den som är minst utvecklad och 
den mest diffusa i forskningssammanhang. I likhet med begreppets svaga 
teoretiska koppling pekar forskare på att begreppet bäst förstås utifrån praktiska 
förhållanden och politiska agendor än baserat på en teoretisk ingång. Detta blir 
speciellt angeläget då relevant teori i stor utsträckning saknas. Det finns flera an-
ledningar till att den sociala dimensionen är otydlig. Den klassiska samhällsveten-
skapen har exempelvis haft problem med att integrera de sociala och naturveten-
skapliga synsätt som är nödvändiga för att förstå hållbar utveckling och i förläng-
ningen också social hållbarhet. Även olika synsätt på vetenskap influerar hur 
begreppet angrips. Positivistisk forskning har tagit fasta på olika metoder för att 
kvantifiera begreppets beståndsdelar, exempelvis via utvecklandet av indikatorer, 
medan man inom den hermeneutiska traditionen haft ett annat tillvägagångssätt 
och istället fokuserat på exempelvis värderingar och attityder. En ytterligare 

                                                           
333 Sneddon et al. (2006). 
334 Tikjoeb (2004).   
335 Littig och Grießler (2005).  
336 Se: Lélé (1991); Littig och Grießler (2005); Becker et al. (1997), 13-14.  
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anledning avser hur denna inriktning har en inneboende kritik mot samhälls-
vetenskapens mer traditionella modernistiska synsätt som förklaringar på samhäl-
lens utveckling. Avslutningsvis har också social hållbarhet en inneboende 
spänning mellan det individuella respektive det kollektiva sociala perspektivet där 
tonvikten är varierande i olika uttolkningar.337 

Ett sätt att förstå begreppet är dock att förtydliga de analytiska och normativa 
perspektiven. Den analytiska ingången till social hållbarhet kan användas för att 
studera de strukturer och de processer som påverkar och rör relationen med de 
övriga två dimensionerna samt dess relation till andra samhällsvetenskapliga 
begrepp. Med tanke på att social hållbarhet kan betraktas som en politisk vision 
kan begreppet också betraktas utifrån ett normativt perspektiv, dvs. ett önskemål 
om hur samhället borde utvecklas.338 En annan åtskillnad som kan öka förståelsen 
för social hållbarhet rör huruvida fenomenet skall ses som ett tillstånd eller en 
process. Båda perspektiven kan motiveras. Ett samhälle kan rimligen vara socialt 
hållbart samtidigt som social hållbarhet kan förstås som ett kontinuum, dvs. det är 
obeständigt med hänsyn till en ständigt pågående samhälls- och miljömässig 
utveckling och varierar därför också i omfattning.339  

För att på ett strukturerat sätt kunna angripa den heterogena kunskapsmassa som 
finns inom fältet kommer detta avsnitt att följa den logiska uppbyggnad som 
presenteras i Figur  2-7. Följaktligen tas avstamp i hur social hållbarhet definieras 
för att därefter relatera denna begreppsbestämning med de ambitioner och ut-
talade mål kring social hållbarhet som existerar. Avslutningsvis kopplas dessa mål 
samman med hur en framgångsrik implementering av social hållbarhet kan 
åstadkommas. 

Figur  2-7 Tillvägagångssätt för att behandla social hållbarhet 

 

 

                                                           
337 Becker et al. (1997); Koning (2001); Larsen: i Dillard et al., red. (2009), kap. 3; Tikjoeb 
(2004); Lehtonen (2004), 203.  
338 Se: Littig och Grießler (2005); Becker et al. (1997). 
339 McKenzie (2004), 40.  
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Definitioner 
Definitioner av social hållbarhet kan se olika ut. Det beror på flera faktorer, 
däribland förhållandet med närliggande begrepp och det särskilda tillämpnings-
område respektive forskare angriper. Ovan angavs kort två kategorier som till-
sammans kan fungera för att klassificera varierande definitioner i en typologi. Den 
ena dimensionen rör huruvida social hållbarhet skall uppfattas som ett analytiskt 
eller normativt begrepp. Den andra avser om definitionen av social hållbarhet 
uppfattar begreppet som en process eller som ett tillstånd. I viss mån kan de flesta 
definitionerna av social hållbarhet tolkas som normativa; begreppet beskrivs ofta 
enligt logiken om hur ett samhälle bör utvecklas i termer som har ett egenvärde i 
sig.340 Det finns emellertid även beskrivningar av begreppet som i högre 
utsträckning poängterar strukturer och relationer betydelsefulla för social 
hållbarhet. I Figur  2-8 beskrivs olika definitioner inplacerade utifrån de båda 
kategorierna.   

Att, som i den första kategorin, uppfatta social hållbarhet som ett normativt 
tillstånd kan tolkas som att ett samhälle kan nå denna position om det når de 
visioner som återfinns i en sådan definition. Ett sådant exempel är Littig och 
Grießlers beskrivning. De menar att: 

Social sustainability is a quality of societies. It signifies the 
nature-society relationships, mediated by work, as well as 
relationships within the society. Social sustainability is given, if 
work within a society and the related institutional 
arrangements: 

• satisfy an extended set of human needs 
• are shaped in a way that nature and its reproductive 

capabilities are preserved over a long period of time 
and the normative claims of social justice, human 
dignity and participation are fulfilled.341 

Baserat på detta blir särskilt tre aspekter värda att utveckla. Det ena rör hur ett 
socialt hållbart samhälle skall sörja för människors behov. Vad som skall ingå i 
detta är diffust. Littig och Grießler föredrar en utsträckt definition av mänskliga 
behov som ger grunden för att människor själva kan skapa sig ett anständigt liv. 
Detta leder till den andra punkten som avser arbetets centrala funktion i ett socialt 
hållbart samhälle. Det finns flera anledningar till detta. För det första relateras de 
inkomster arbetet skapar till tillgodoseendet av människors behov. Arbete kan 

                                                           
340 Koning (2001), 68.  
341 Littig och Grießler (2005), 72.  



 

107 

också leda fram till viktiga positiva psykosociala effekter och ur ett bredare 
samhälleligt perspektiv stärka integration och sammanhållning. Avslutningsvis är 
det också värt att uppmärksamma att den givna definitionen inkluderar ett 
normativt anspråk på vikten av medborgerligt deltagande. I vilken utsträckning 
och i vilket sammanhang utvecklas emellertid inte.342 Trots att författarna i sin 
artikel själva pläderar för vikten av mer analytiska inslag i definitioner av social 
hållbarhet blir det svårt, med tanke på deras explicit uttryckta normativa krav, att 
inte klassificera definitionen som en som vilar tyngre på det normativa än analy-
tiska benet, trots att även analytiska inslag tydliggörs. Vad gäller den andra in-
delningsgrunden betraktar författarna social hållbarhet som en av ett samhälles 
kvalitéer. Det gör det svårt att beskriva företeelsen som en process.  

Möjligen är en mer logisk kombination de definitioner som kombinerar en 
uppfattning om hur ett socialt hållbart samhälle bör utvecklas med just betoning 
av att ett sådant ideal beskrivs i termer av ett förlopp. Denna konstellation 
återfinns i Mario Polèse och Richard Strens forskning beträffande social hållbarhet 
i större städer. Man ger en universell beskrivning av begreppet: ”… policies and 
institutions that have the overall effect of integrating diverse groups and cultural practices 
in a just and equitable fashion.”343 Ett antal implikationer följer om denna precisering 
tillämpas. Lättast är att betrakta dessa ur de olika steg som angavs i Figur  2-7. 
Baserat på definitionen kan nämligen både målsättningar för social hållbarhet 
erhållas och dessutom blir det möjligt att notera att det är politik och institutioner 
som kan ge en sådan samhällsutveckling. Målet i sig, att integrera olika grupper 
och kulturer på ett rättvist sätt, är ett kollektivt mål och definitionen uttrycker inte 
vad social hållbarhet innebär för den enskilda individen. Definitionen är normativ 
i den mening att den är fullständigt inriktad på hur ett samhälle bör utvecklas och 
ger samtidigt en antydan om att social hållbarhet inte är någonting statiskt utan en 
företeelse som kräver utveckling. 

Social hållbarhet betraktat som ett analytiskt begrepp med avseende på ett 
specifikt tillstånd innebär att dess primära fokus övergår till att beskriva de 
strukturer och den begreppsliga kontext som social hållbarhet befinner sig i. Ett 
exempel på detta återfinns hos Bramley med kollegor. De skiljer mellan social 
rättvisa bland medborgare och samhällets, som en kollektiv enhet betraktad, egen 
funktionsduglighet. I mer operativa ordalag relaterar man social hållbarhet till 
idéer om socialt kapital, social sammanhållning och social exklusion vilket 
resulterar i att det kan förstås och mätas genom att studera interaktioner och 
deltagande i lokalsamhället, sociala nätverk, stolthet över sitt bostadsområde 

                                                           
342 Littig och Grießler (2005), 72.  
343 Stren och Polèse i: Polèse och Stren, red. (2000), 3.  
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respektive stabilitet och säkerhet i den lokala miljön.344 Det är ett sätt att placera 
social hållbarhet i ett vidare sammanhang utan att för det fästa fokus på specifika 
faser i en sådan utveckling. 

Figur  2-8 Typologi: definitioner av social hållbarhet 
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Det sistnämnda görs dock i den avslutande kategorin, där social hållbarhet inte 
bara beskrivs utifrån en analytisk ingång utan också i en processlik karaktär. Mest 
accentuerat framgår detta hos Stephen McKenzie som särskilt argumenterar för att 
social hållbarhet inte bara kan betraktas som ett tillstånd utan också som en 
process. Begreppet ges följande definition: ”… a life-enhancing condition within 
communities, and a process within communities that can achieve that condition.”345 
McKenzie utvecklar definitionen till en mer operativ sådan genom att peka på nio 
olika aspekter som tar fasta på social hållbarhet i formen av en process. Bland 
dessa kan bl.a. noteras att social hållbarhet både innebär jämlikhet mellan 
generationer och bland individer i samma generation vad gäller tillgång till offent-
liga tjänster. Vidare poängterar McKenzie vikten av att värdera och skydda olika 
kulturer och integrationen däremellan men också ett utbrett politiskt deltagande 
för medborgare som sträcker sig längre än i valsammanhang.346 Annan forskning 
på samma tema delar upp social hållbarhet som bestående av flera underliggande 
koncept. Becker och Jahn betraktar hållbar utveckling utifrån tre analytiska 
perspektiv, vilka samtliga är relaterade till den miljömässiga aspekten. Två av 
dessa kan närmare anslutas till den sociala dimensionen medan den återstående 
avser rent ekonomiska aspekter. Den första ges av författarna rubriken sociala 
processer, mönster och faktorer och placerar in ekonomiska processer i ett socialt 
                                                           
344 Bramley et al. (2006), 5.  
345 McKenzie (2004), 12.  
346 McKenzie (2004).   
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sammanhang och inkluderar således frågor beträffande sociala hierarkier, livsstilar 
och könsuppdelning av arbete, men tar också fasta på rent kulturella aspekter som 
hur värdesystem påverkar de ekonomiska och miljömässiga dimensionerna. Det 
andra perspektivet avser två kvalitéer av det politiska systemet. Det rör dels 
möjligheten till deltagande och mottaglighet i beslutsprocesser och dels förmågan 
att anpassa sig efter ändrade förhållanden och ha kapaciteten att implementera 
politiska strategier.347 Båda dessa bidrag lämnar särskilt utrymme till att elaborera 
kring de samhälleliga processer som kan tänkas påverka en socialt hållbar 
utveckling. I jämförelse är det ett mer betonat fokus än det som återfinns hos 
Polènse och Stren, vilka har ett mindre utvecklat resonemang angående den 
processuella dimensionen.   

Mål 
Med tanke på att hållbar utveckling är starkt förknippat med politiska ambitioner 
har den ambition begreppet implicerar renderat i många målsättningar. Att 
redogöra för vissa av dessa kan både skapa ökad förståelse för intentionerna med 
en socialt hållbar utveckling men också en utvecklad kunskap om de grund-
antaganden som en sådan inriktning innehåller.  

I Brundtlandkommissionens rapport är den sociala dimensionen av en hållbar 
utveckling allestädes närvarande men bryts ibland ned under politiska och 
kulturella rubriceringar. I en av utgångspunkterna för hur relationen mellan miljö 
och utveckling skall angripas tydliggörs detta. Man påpekar att många 
ekonomiska och miljömässiga problem är kopplade till sociala och politiska 
omständigheter. Detta exemplifieras med den stora påfrestning befolknings-
ökningar kan ha på ekosystem men också hur ojämlikhet mellan grupper och 
mellan kön är faktorer som påverkar utveckling. Särskilt konkret blir den sociala 
betydelsen när kommissionen formulerar ett antal delmål till det övergripande om 
hållbar utveckling. I motivering till dessa kan man uppmärksamma ett flertal som 
kan associeras med social hållbarhet. Bl.a. dessa: 

• fattigdom minskar människors kapacitet att använda resurser hållbart.  
• hållbarhet kräver att mänskliga behov som utbildning och hälsa till-

godoses. 
• möjlighet till medborgerligt deltagande genom att bl.a. stärka den 

lokala demokratin. Det kräver också tillgång till fri relevant informa-
tion.348  
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En summering av dessa aspekter leder till ett antal konklusioner. Den sociala 
dimensionen upplevs vara central genom att minskningar av fattigdom och 
skillnader inom och mellan samhällen ger möjlighet till en lägre ekologisk 
belastning. Social hållbarhet kan också motiveras som ett enskilt värde genom att 
möjliggöra utbildning och hälsa. Implementeringen av en hållbar utveckling 
kräver därutöver insikter och deltagande bland medborgarna.  

I avsnittet ovan presenterades den konceptualisering av social hållbarhet som 
Becker, Jahn och Stiess har formulerat. Författarna menar att denna kan relateras 
till ett antal mål, såsom ekoeffektivitet, social rättvisa och institutioners ansvars-
tagande och möjlighet till ansvarsutkrävande. Även i Polèse Strens beskrivning om 
hur social hållbarhet skall nås i städer återfinns relevanta målbeskrivningar. 
Författarna menar att städer måste minska exkluderingen av marginaliserade 
grupper vad gäller både den geografiska men även den sociala uppdelningen. 
Målet blir att föra människor samman, att förbättra tillgängligheten till offentliga 
tjänster och att skapa ett lokalt politiskt styre som är demokratiskt, effektivt och 
rättvist.349 

Politikområden 
För att åstadkomma socialt hållbara samhällen krävs en politik som både är 
medveten om vad begreppet innebär och vilka målbeskrivningar som kan 
associeras med detsamma. I den frågan har forskningen varit behjälplig genom att 
inte bara diskutera mål i sig men också strategier för att nå social hållbarhet. 
Samtidigt kan också beslut som har ambitionen att bidra till en socialt hållbar 
utveckling ge direkt motsatta effekter för vissa grupper. Denna risk för suboptime-
ring förstärks på ett analytiskt plan av att begreppet är diffust.350  I och med att 
begreppet är så nära besläktat med de övriga två dimensionerna av hållbarhet kan 
politik för en sådan utveckling, antingen direkt eller indirekt genom ekonomiska 
eller miljömässiga reformer, leda till social hållbarhet. Innan dessa strategier 
diskuteras är det dock lämpligt att börja med att diskutera vilka aktörer som har 
möjlighet att påverka utvecklingen mot dessa mål.  

Den första gruppen av relevanta aktörer är också den grupp som är mest utsatt för 
en icke hållbar utveckling. Vad som avses är människor som dagligen tampas med 
både sociala och miljömässiga problem för att åstadkomma ett drägligt liv. Deras 
intressen kan tas tillvara av sociala rörelser som antingen direkt riktar sig mot 
lokala beslutsfattare eller tar fasta på mer allmänna och ideologiska frågor. Den 
andra gruppen härstammar i högre utsträckning från det rika norra halvklotet och 
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utgörs av teknologiska aktörer som befinner sig i gränsskiktet mellan produktion 
och konsumtion. I och med att de influerar båda dessa aktiviteter är deras relevans 
stor för en socialt hållbar utveckling, något som även kan förmedlas indirekt 
genom en symbolisk dimension. Den tredje aktören, nationalstaten, har förvisso 
alltjämt en central roll men samtidigt pågår en aktuell diskussion om dess 
minskade relevans. I nivån under återfinns de regionala och lokala styrena som 
viktiga aktörer, framförallt när det kommer till medborgarnära realpolitik. Deras 
styre och förvaltning präglas dock av lägre kompetens än den som finns på 
nationsnivå. Avslutningsvis har också forskarsamhället betydelse i strävan efter en 
hållbar utveckling. Många av samtidens samhällsforskare samverkar direkt med 
beslutsfattare och organisationer vilket gör att författare menar att den enskilda 
forskaren idag, i högre utsträckning än tidigare, kan påverka utvecklingen.351  

Ovan angavs en mer allmän målsättning av ett socialt hållbart samhälle 
formulerad av Polèse och Stren. Med föreställningen om att inte bara globala eller 
nationella beslut eller influenser påverkar städers sociala hållbarhet listar också 
författaren sex specifika politikområden som blir avgörande för att åstadkomma en 
sådan utveckling: 

• ”Governance”. Syftandet på en adekvat lokal styrning av städer som tar 
fasta på att en framgångsrik process kräver samordning mellan lokal-
samhällets olika aktörer.  

• Social och kulturell policy. Städers sociala hållbara utveckling är beroende 
av politik för mjukare frågor som olika sociala aspekter (exempelvis 
särskilt riktade insatser mot immigranter) men också av kulturella 
satsningar (exempelvis stöd till kulturell verksamhet).  

• Social infrastruktur och offentliga tjänster. Det förstnämnda syftar på 
daghem, skolor, sjukhus och liknande, medan det andra bl.a. rör 
vatten- och eltillgång, telekommunikation och kollektivtrafik. En 
allomfattande fördelning av detta är ett viktigt steg mot ett hållbart 
samhälle.   

• Stads- och bostadsplanering. Möjliggör framgångsrik integration av 
invandrare och kan skapa livskraftiga bostadsområden.  

• Transportsystem och tillgänglighet. Transportsystemet, som förutsättning 
för arbetspendling, påverkar befolkningens möjlighet till sysselsättning 
och har också betydelse för bostadsområden och i förlängningen 
segregering.  
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• Sysselsättning och ekonomisk utveckling. Städers geografiska organisering 
påverkar invånarnas möjlighet till sysselsättning och den allmänna 
ekonomiska utvecklingen.352   

I Littig och Grießlers definition gavs arbetet en centrall roll. Med tanke på det är 
det inte förvånande att detta återkommer i den strategi de föreslår för att nå ett 
socialt hållbart samhälle. Tre faktorer framhålls: 

• Miljömässig omställning av existerande arbeten och i skapandet av nya 
arbetstillfällen. Beaktandet av miljömässighet för att skydda aspekter 
beträffande miljö, samhälle och hälsa. 

• En omdistribution av arbete med hänsyn till kön så att alla ges 
tillräckliga inkomster från arbete som kommer till nytta och är 
accepterade.  

• Friheten att oavsett fas i livet få välja mellan olika typer av arbeten eller 
livsstilar utan att för den sakens skull vara oberättigad till samhälleligt 
stöd.353 

Den politik som skulle skapa den här typen av hållbara arbetstillfällen, av 
författarna benämnda ”mixed work”, skulle kräva en utökad definition av vad som 
är förvärvsarbete för att också erkänna betydelsen av exempelvis obetalt arbete för 
välgörenhet. I förlängningen skulle detta också kräva ytterligare metoder för att 
säkerställa samhälleligt stöd.354  

Som kan noteras är förslagen om hur ett socialt hållbart samhälle kan nås många. 
Mest detaljerad är den uppräkning som Polèse och Stren ger men den kompletteras 
av Littig och Grießlers utvecklade resonemang beträffande hur arbetets roll måste 
förändras. Hur begreppet kan relateras till demokrati och e-demokrati skall nu 
studeras. 

Social hållbarhet, demokrati och e-demokrati 
Den forskning som relaterar en hållbar utveckling med demokrati är omfattande 
och angrips utifrån många olika frågeställningar. Ofta är dock fokus, direkt eller 
indirekt, inriktat på den miljömässiga dimensionen genom att det, ibland 
omedvetet, bryts ut från det bredare konceptet. Det finns även viss forskning som 
utifrån utförandet av e-demokratiska projekt relaterar dem till social hållbarhet. 
Även i rapporten från Brundtlandkommissionen diskuteras vikten av politiska 
processer som kännetecknas av demokrati. Det som framförallt betonas är 
symbiosen av decentralisering av frågor som rör lokalsamhällets resurser till dess 
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egen beslutandenivå och ett ökat medborgerligt deltagande. Därutöver krävs också 
ett institutionellt landskap som möjliggör att politiska förändringar, som är nöd-
vändiga för hållbar utveckling, kan implementeras.355  

I vissa fall kan även forskning noteras som explicit beskriver relationen mellan just 
social hållbarhet och demokrati. Hur förhållandet ser ut är dock komplext.356 
Relationen kan angripas utifrån olika utgångspunkter. Ett sätt är att peka på de 
båda begreppens många liknande drag. Ett konkret exempel på detta är att hänvisa 
till att den indelning av social hållbarhet som gjordes utifrån två olika dimensioner 
är lika tillämpbar på demokrati. Demokratiteoretisk forskning har ofta en antingen 
uttalad eller en underförstådd uppfattning om att demokrati är önskvärd, alltså 
något normativt. Även denna kunskapsmassa går dock att systematisera. Robert 
Dahl skiljer exempelvis på explicit normativ demokratiteori från en mer empirisk 
och analytisk sådan.357 På samma sätt kan man även välja att betrakta demokrati 
som ett tillstånd som råder i samhällen där folket styr beskyddade av medborger-
liga rättigheter. Samtidigt är demokrati en ständigt föränderlig process som både 
kan vara stärkande men också tärande för det demokratiska tillståndet. Även inne-
börden av social hållbarhet respektive demokrati kan relateras till varandra. En 
handfast om än ej särskilt utvecklad koppling ges av Ignacy Sachs som påpekar att: 

A strong definition of social sustainability must rest on the 
basic values of equity and democracy, the latter meant as the 
effective appropriation of all the human rights – political, civil, 
economic, social and cultural – by all the people.358 

En social hållbar utveckling vilar alltså enligt Sachs på värderingar av rättvisa och 
demokrati där den sistnämnda innefattar samtliga mänskliga rättigheter. Andra 
betonar just den lokala demokratiska processen som både kan implementera 
socialt hållbara värden som rättvisa och jämlikhet men som också har förmågan att 
skapa ett mer aktivt och engagerat medborgerligt deltagande.359 Mer detaljerad är 
Magis och Shinns teoretisering kring social hållbarhet som bestående av fyra del-
mängder: mänskligt välbefinnande, rättvisa, demokratiskt styre och demokratiskt civilt 
samhälle.  Åtminstone de tre sistnämnda av dessa aspekter kan även ingå som 
definitioner på ett demokratiskt samhälle; de två avslutande innehåller ju till och 
med etiketten demokrati. Det är samtidigt tydligt att dessa tre aspekter på många 
sätt är överlappande. Vad gäller de två som har ett tydligt medborgerligt fokus, 
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rättvisa och ett demokratiskt civilt samhälle, nämns flera liknande inslag. En 
socialt hållbar utveckling kräver att politiska processer motverkar ojämlikheter och 
tillgodoser samma rättigheter och möjligheter för alla. En demokratisk samhälls-
ordning där politiska och civila rättigheter är konstituerade är nödvändig för en 
socialt hållbar utveckling. Det förser medborgarna med information och 
färdigheter att göra val, att uttrycka sin åsikt samt friheten och möjligheten att 
delta i det politiska styret och utkräva ansvar från detta. På så vis präglas ett socialt 
hållbart samhälle av öppenhet och inkludering av information, deltagande och 
samarbete. Ett demokratiskt civilt samhälle är på flera sätt viktigt för en socialt 
hållbar utveckling. Det skapar en arena för demokratiska processer och möjligheter 
till ett medborgerligt deltagande med målet att skapa ett önskvärt samhälle. Det 
ger också en motvikt till de formella politiska strukturerna. Ett socialt hållbart 
samhälle behöver också utgöras av ett demokratiskt politiskt styre. Ett medborgar-
orienterat sådant är mottagligt för folkets uppfattning och möjliggör också att det 
kan ställas till ansvar för sina beslut. Det är också ett stabiliserande inslag i 
samhället genom att försäkra sig om att politiska och civila rättigheter efterlevs och 
att politisk konkurrens existerar. Tillsammans med det civila samhället 
uppmuntrar också det politiska styret till en deltagande demokratisk kultur där 
demokratin själv ges ett egenvärde.360 På så sätt blir det omöjligt att föreställa sig 
en socialt hållbar utveckling som inte stärker ett samhälles demokratiska inslag. 
Magis och Shinns pekar dock på en central poäng när de understryker att en sådan 
utveckling inte kan tagas för given ens i demokratier. Relationen mellan de båda 
koncepten är nämligen ingen naturlag. Utgår man från deras fyra beståndsdelar av 
social hållbarhet blir detta med all önskvärdhet tydligt. För det första kan man, 
med tydliga empiriska belägg, peka på att inte samtliga medborgare i alla 
demokratiska samhällen lever i ett materiellt välstånd. Inte heller är ojämlikheter 
och diskriminering frånvarande i demokratier. För det tredje kännetecknas inte 
samtliga demokratiska samhällssystem av ett vitalt politiskt deltagande. 
Avslutningsvis visar forskning att det civila samhället i många demokratier 
försvagats.361  

En annan ingång till att undersöka relationen mellan demokrati och social 
hållbarhet är att med beaktandet av hållbarhet omdefiniera demokrati. Ett sådant 
resonemang är klart normativt och skulle i praktiken leda till ett antal 
implikationer. För det första skulle det medföra att information över sociala och 
miljömässiga tillstånd måste förmedlas till medborgarna. Vidare skulle det leda till 
att man i principer för maktdelning särskilt tar hänsyn till sociala och ekologiska 
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intressen; exempelvis genom att formalisera deltagandet för organisationer som 
företräder sådana frågor. En tredje implikation är att förhindra kapitalflykt som 
sker genom korruption, vapenhandel och utnyttjandet av naturresurser. Särskilt 
det sistnämnda är särdeles betonat i fattigare länder samtidigt som det sällan, i 
vissa fall inte ens i demokratier, finns en adekvat lagstiftning mot detta. 
Avslutningsvis skulle det kräva att ekonomiska förtjänster, som utgår från icke 
förnyelsebara resurser och som leder till mänsklig utarmning, inte kan försiggå i 
ett demokratiskt politiskt system. Den kostnad sådana aktiviteter medför måste 
prissättas och betalas.362 Även om demokrati på ett teoretiskt plan omformas på ett 
sådant sätt är litet vunnet om det inte leder till praktiska konsekvenser. Vad gäller 
just de ovan specifika faktorerna finns de främsta möjligheterna till påverkan på 
lokal nivå i samarbete med den offentliga sektorn och det civila samhället.363  

De teoretiskt grundade relationerna mellan demokrati och social hållbarhet 
kompletteras med den e-demokratiska forskning som framhåller socialt hållbara 
värden i relation med e-demokratiska processer. En anknytande diskussion har 
tidigare behandlats under begreppen digital och demokratisk skiljelinje vilken har 
problematiserat tillgången till informationssamhället och dess politiska processer. 
Det finns dock en specifik litteratur som särskilt tar fasta på den nämnda 
relationen och dess betydelse. Weber och Murray understryker att en sådan ansats 
kan vara ett sätt att undersöka en e-demokratis kvalitéer: ”… an assesment of 
electronic democratic arrangements should examine and emphasize the value of 
equality.”364 Bland denna litteratur finns en mindre gren av empirisk orienterad 
forskning som direkt undersöker relationen mellan e-demokrati och social 
hållbarhet. Denna forskning har ett fokus som utgår från möjligheten till ett rättvist 
och jämställt deltagande i e-demokratiska processer. Detta har sin tydliga grund i 
den forskning som befinner sig i beröringspunkten mellan demokrati och social 
hållbarhet men uttrycks i det e-demokratiska sammanhanget än mer utifrån ett 
medborgarorienterat synsätt. För att stimulera en socialt hållbar e-demokratisk 
utveckling som uppmuntrar till ett inkluderande deltagande nämns flera aspekter. 
Däribland poängteras att socialiseringen av medborgarna inte bara bör ge dem 
tekniska färdigheter men också förståelse och kunskaper om mediesamhället och 
dess kultur. Likaså måste beslutsfattare skapa de arenor som krävs och i högre 
utsträckning värdera medborgarnas åsikter. Det sistnämnda gäller inte bara 
politiska sakfrågor men också medborgarnas åsikter kring funktionerna för delta-
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gande i de e-demokratiska processerna. Det är en viktig strategi för att skapa en 
socialt hållbar e-demokrati.365   

Beröringspunkter till demokratiska och e-demokratiska 
processer samt summering 
Som hittills framgått är social hållbarhet ett begrepp som påverkas av sin position i 
den mer övergripande och politiskt formulerade visionen om hållbar utveckling. 
Även de målbeskrivningar för vilken politik det skall utmynna i, influerar 
uppfattningen om begreppet. Eftersom social hållbarhets koppling till demokrati 
och e-demokrati i lokala processer har även den relationen belysts ur olika infalls-
vinklar. I detta avsnitt vidareutvecklas detta. Den forskning som belyser relationen 
summeras och begreppet definieras.  

Relationen mellan demokrati, e-demokrati respektive social hållbarhet har berörts. 
Med en motsvarande logik har även olikheter diskuterats. Tidigare har Magis och 
Shinns resonemang belysts om att demokrati inte är tillräckligt för en socialt 
hållbar utveckling. Med andra ord kan det i demokratier existera företeelser som 
inte är socialt hållbara, exempelvis inslag av ojämlikhet och brist på ett med-
borgerligt deltagande i politiska processer.366 Liknande problem förekommer även 
bland e-demokratiska system. Forskning har visat att trots att den potentiella 
möjligheten till politiskt deltagande ökar med hjälp av IT styrs deltagande i hög 
grad av andra variabler. Ett än större problem är måhända faktumet att stora 
grupper, inom eller mellan samhällen, helt utestängs från den digitala världen.367 
En mer indirekt koppling avser hur informationssamhället som sådant riskerar att 
ge upphov till ojämlikhet och ökade skillnader. Många av de arbetstillfällen i en 
sådan kunskapsekonomi kräver exempelvis, för den enskilde, stora investeringar i 
utbildning, något som under tidigare ekonomiska faser har kunnat erhållas på 
arbetsplatsen.368 

Som tidigare har redovisats finns det vissa kopplingar mellan de teoretiska 
fundament som social hållbarhet vilar på och de som har sin grund i demokrati. 
Systematiseras dessa framstår det tydligt att de återfinns på två olika, men 
anknutna, analytiska plan. För det första återkommer de civila och politiska rättig-
heter som associeras med demokrati också i social hållbarhet. Uttryckliga exempel 
är Sachs syn på begreppet samt de fyra delmängder som Magis och Shinn väljer att 
peka på.369 Detta handlar om de etiska föreställningar som grundlägger en socialt 
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hållbar utveckling med en specifik betoning på jämlikhetsaspekten. En sådan 
utveckling skall med andra ord sträva efter en jämn fördelning av olika typer av 
resurser, däribland ekonomiska och politiska.370 Den andra relationen har en mer 
funktionell koppling och avser det flera teoretiker väljer att lyfta fram som det nära 
sambandet mellan social hållbarhet och medborgerligt deltagande. Mest tydligt 
framstår det i de definitioner som presenteras av Littig och Grießler, McKenzie 
respektive Becker och Jahn. Som har visats är även deltagande starkt betonat i den 
e-demokratiska forskning som anknyter till social hållbarhet.371  

Innan social hållbarhet definieras, finns det ett antal företeelser som för denna 
studie blir särskilt värdefulla. Utgångspunkten är att social hållbarhet poängterar 
både demokratiska och e-demokratiska aspekter. Särskilt tydligt är det när det 
kommer till lokala utvecklingsförlopp, som i det här fallet möjliggör en teoretisk 
grund för undersökning av utvecklingen av e-demokrati på lokal nivå. I enlighet 
med vad som konstateras i flera bidrag kan social hållbarhet både betraktas som 
medel och mål i och med att begreppet hänvisar till ett samhälle som har vissa 
särskilda attribut samtidigt som det signalerar om en ständig utveckling.372  Fokus 
på just processer är särskilt framträdande i forskning kring social hållbarhet men 
utmanas samtidigt av ett mer statiskt perspektiv. Som följer av det ovan sagda 
finns det i den här avhandlingen stora poänger med att ta fasta på den processuella 
synen då den ger analytiska möjligheter till att fokusera på utvecklingsförlopp och 
anknyta dem till kausala mekanismer. Det blir vidare också nödvändigt att inom 
den breda och svagt avgränsade teoribildning, som social hållbarhet utgörs av, 
göra vissa val. I de beskrivningar som redogjorts för tidigare kan noteras att många 
olika perspektiv förekommer, alltifrån arbetets centrala betydelse, integrering av 
samhällsgrupper och det lokala bostadsområdets stabilitet och säkerhet. Eftersom 
begreppet demokrati är avgörande i den här avhandlingen blir det rimligt att 
argumentera för att fokusera på de aspekter som betonas i gränslinjen mellan 
demokrati och social hållbarhet. Social hållbarhet ger på så sätt möjligheter till att 
beakta dimensioner som inte alltid annars är betonade inom demokratiteorin. 
Detta sker utifrån förutsättningen om att demokrati är en nödvändig men ej 
tillräcklig faktor för social hållbarhet. Med andra ord finns det inslag i teorin om 
social hållbarhet som kan fördjupa synen på e-demokratisk utveckling.  

En alltför utopisk syn på social hållbarhet kan emellertid medföra att begreppet 
blir omöjligt ur ett empiriskt perspektiv. Detta kan utvecklas med argumentatio-
nen om att dess operationalisering blir mycket svår och att de eventuella 
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observationer som skulle kunna inordnas under en sådan blir få. Det skulle göra 
att dess empiriska relevans minskar och kan liknas med hur Dahl har försökt 
reservera begreppet demokrati för samhällen som är fullt eller nästintill ansvariga 
för sina medborgare och istället använder begreppet polyarki som grund för 
fruktbara empiriska operationaliseringar.373 Ett sätt att motverka en sådan 
problematik är att ur den kunskapsmassa som utgör social hållbarhet göra ett antal 
val. Tidigare har det argumenterats för att i den här avhandlingen, betrakta social 
hållbarhet och den teoribildning som den är sprungen ur, i formen av en process. 
Detta blir särskilt angeläget då utvecklingsförlopp är av specifikt intresse i den 
avslutande empiriska undersökningen. Med en liknande logik kan social 
hållbarhet både betraktas normativt, hänvisades till dess bakgrund som politisk 
vision, men också som analytiskt i och med att det associeras till många olika 
samhälleliga strukturer och utvecklingsprocesser, däribland till demokrati. Med 
tanke på den här avhandlingens studie av demokratiska processer förefaller det 
viktigt att ta fasta på begreppets analytiska inslag. Det är ju den kausala 
utvecklingen av e-demokrati och beaktandet av social hållbarhet i detta som skall 
studeras. Med tanke på den kommande empiriska delens fokus på politiska, 
närmare bestämt e-demokratiska processer förefaller det följdriktigt att särskilt 
fokusera på dessa inslag även om den normativa visionen är omöjliga att helt 
bortse från. I den diskussionen som fördes ovan och som explicit behandlade 
kopplingen mellan demokrati och social hållbarhet visade sig två dimensioner vara 
särskilt centrala. Oavsett hur definitioner placerat sig i den tidigare givna 
typologiseringen framstår en av dessa som återkommande, nämligen att social 
hållbarhet implicerar en strävan efter jämlikhet374 något som också upprepas 
utifrån en mer demokratiteoretisk diskussion av begreppet.375 Översatt till e-
demokratiska processer handlar det både om tillgången till dessa, och 
informationssamhället i sig, och jämlikheten i politiska resurser. Det andra 
återkommande inslaget, vilket tidigare kortfattat sammanställts, rör hur 
deltagande poängteras i forskningen om social hållbarhet.376 I ett e-demokratiskt 
sammanhang avses alltså det medborgerliga deltagandet i e-demokratiska 
processer. Anläggs ett sådant politiskt perspektiv, vilket ofta görs inom 
teoribildningen, blir resultatet att politisk jämlikhet och politiskt deltagande är två 
strävanden som är möjliga att extrahera ur teoribildningen. Det faktum att teori-
bildningen har ett fokus på lokala utvecklingsprocesser och uttrycker dimensioner 

                                                           
373 Dahl (1971).  
374 Se exempelvis: Polèse och Stren, red. (2000); McKenzie (2004); Magis och Shinn i: Dillard 
et al., red. (2009). 
375 Se exempelvis: Sachs i: Becker och Jahn, red. (1999).  
376 Se exempelvis: Littig och Grießler (2005); McKenzie (2004); Becker och Jahn (1999). 
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som ofta negligeras i demokratiteorin gör denna tillämpning befogad. Med det 
ovan sagda resulterar denna syn på begreppet i följande definition av ett socialt 
hållbart samhälle: Ett samhälle som i sin utvecklingsprocess stärker inslagen av politisk 
jämlikhet och politiskt deltagande. Samhällen som stärker dessa båda dimensioner 
stärker också den sociala hållbarheten och översatt till en e-demokratisk kontext 
ger en sådan utveckling en potentiellt starkare e-demokrati.  

TEORETISK AVSLUTNING: BERÖRINGSPUNKTER, 
DEFINITIONER OCH HYPOTESER 

I detta avsnitt sammanfattas de centrala delarna från det teoretiska kapitlet. Först 
behandlas åter den teoretiska relationen mellan demokrati och e-demokrati. 
Därefter återupprepas kortfattat definitionerna av de tre begreppen. Avslutnings-
vis specificeras de två givna hypoteserna som ligger till grund för kommande 
empiriska undersökningar.  

Sammanfattning av relationer mellan demokrati och e-demokrati 
E-demokrati betraktas i den här studien som ett fenomen som kan relateras till 
demokratibegreppet och inordnas under detta. E-demokrati är emellertid inget 
fristående styrelseskick utan en tillämpning av IT i politiska processer som avser 
information, diskussion och beslutsfattande.  

I den uppdelning som tidigare gjordes mellan demokratins processer och 
grundläggande etiska och moraliska föreställningar, se Figur  2-4, argumenterades 
för en bredare och liberal syn på e-demokrati som även tar hänsyn till politiska och 
civila rättigheter. Hur demokratin respektive e-demokratin uttrycks varierar i nivå 
beroende på tillgodoseendet av dessa dimensioner. Båda dessa behöver alltså 
beaktas i definitionen av de två begreppen.  

Definitioner 
Att uppnå god validitet kräver att den konceptuella bestämningen föranleder den 
operationella.377 Redan tidigare har definitioner av de tre begreppen givits. Dessa 
återupprepas tillsammans med att några särskilt viktiga omständigheter 
understryks.  

Demokrati definierades i den här studien i enlighet med den mer omfattande 
liberala demokratisynen med följande ord: I den här avhandlingen betraktas vart 
samhälle som demokratiskt där den primära politiska makten tillkommer representanter 
vilka väljs reguljärt och frivilligt av, i princip, hela den vuxna befolkningen, där dessa 

                                                           
377 Sartori (1970).  
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representanters befogenheter är konstitutionellt statuerade, där så gott som alla är 
berättigade till att kandidera till en sådan post och varje medborgare dessutom är tillåten 
att tillhöra organisationer eller partier som fritt får verka i landet och där varje medborgare 
åtnjuter grundläggande fri- och rättigheter, vilket bl.a. medför att man fritt får, i olika 
sammanhang, uttrycka sin mening, är jämlik inför lagen och har tillgång till ett medialt 
system som inte står under statligt styre. 

E-demokrati definierades också enligt en mer extensiv syn på begreppet: e-
demokrati utgörs av möjliggörandet av användande av informationsteknologi i de politiska 
processer som avser information, diskussion och beslutsfattande och innefattar därutöver 
att dessa genomsyras av de politiska och medborgerliga rättigheter som kännetecknas som 
demokratiska. Definitionen har ett proceduriellt perspektiv vilket överensstämmer 
med mycket av den rådande forskningen. Den är inte begränsad till specifika 
aktörer utan avgränsas till att användningen av IT i de politiska processerna som 
präglas av demokratiska värden. 

Två aspekter är viktiga att understryka vad gäller båda dessa definitioner. Den 
första har att göra med att både demokrati och e-demokrati betraktas som det 
institutionella möjliggörandet av demokratiska processer. Med andra ord blir 
fokus på att studera förekomsten och omfattningen av särskilda procedurer och 
kvalitéer i dessa.378 Den andra omständigheten har att göra med att demokrati och 
e-demokrati betraktas som kontinuerliga och inte dikotoma fenomen. Denna idé, 
om att kunna gradera samhällen efter deras nivå av demokrati respektive e-
demokrati, ansluter till den dominerande uppfattningen i demokratiforskningen.379 

Avslutningsvis definierades också social hållbart samhälle som: ett samhälle som i 
sin utvecklingsprocess stärker inslagen av politisk jämlikhet och politiskt deltagande. 

Att detta tillåts utgöra definitionen av social hållbarhet har både en teoretisk och 
en mer tillämpad empirisk förklaring. Det första har sin bakgrund i den starka 
betoningen av dessa båda begrepp i litteraturen om social hållbarhet.380 Den andra 
anledningen har att göra med den analytiska inriktningen på undersökningen som 
kommer att utföras i beröringspunkten mellan e-demokrati och social hållbarhet. 
Detta inbegriper ett särskilt fokus på e-demokratins processer vilka tidigare har 
beskrivits som politiska.  
                                                           
378 Se: Cheibub et al. (2010).  
379 Se: Bollen och Paxton (2000); Hadenius och Teorell (2004), (2005). För en sammanställning 
se: Collier och Adcock (1999). 
380 Becker och Jahn, red. (1999); Becker et al. (1997); Littig och Grießler (2005); Magis och 
Shinn i: Dillard et al., red. (2009); McKenzie (2004); Polèse och Stren, red. (2000). I e-
demokratiforskningen se: Bailey (2009), Lombardi och Cooper (2009); Maier-Rabler och 
Huber (2010). 
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Hypoteser 
I avsnittet om moderniseringsteorin härleddes två hypoteser. Dessa är ett 
avgörande inslag för att ansluta teori med empiri. Mattei Dogan och Dominique 
Pelassys metaforiska språk betonar relevansen av en sådan brygga:  

The theoretical construction is more than a mere temptation to 
the scientific spirit; it is a necessity, since only the bouquet of 
hypotheses proposed by a researcher gives meaning to facts, 
events, and figures.381  

De båda mer allmänna hypoteserna har specificerats samt anknutits till respektive 
empirisk undersökning och frågeställning i Tabell  2-4. Vissa av studiens fråge-
ställningar möjliggör inte adekvat hypotesgenerering. Det kan istället innebära att 
incitament till att besvara dessa frågor kan följa logiskt utifrån utfallet av annan 
hypotesprövning. Det gäller exempelvis teoriutvecklande moment. Andra typer av 
frågor är svåra att uttrycka i hypoteser då inte korresponderar till en lika strikt 
teoriprövning. I den här studien syftar det främst på undersökningsfrågor 
placerade på lokal nivå där två av dessa inte kan omsättas i hypoteser. Social 
hållbarhet kommer istället användas för att komplettera bilden av den beroende 
variabeln samtidigt som analys av avvikande fall används för att komplettera och 
potentiellt utveckla teori.  

Den första deducerade hypotesen har här spjälkats upp i två delar, med avseende 
att undersöka samband mellan ekonomisk utveckling och välstånd respektive 
demokrati och e-demokrati på global nivå. Hypotes nummer 1 har i sin formule-
ring stora likheter med det påstående Lipset ursprungligen uttryckte och som 
sedan dess regelbundet har testats.382 Hypotesen används bl.a. för att säkerställa 
relevansen av moderniseringsteorins ursprungliga tillämpningsområde.   

Hypotes nummer 2 skiljer sig åt från den första på en avgörande punkt; ekonomisk 
utveckling och välstånd förväntas inte bara kunna förklara demokrati utan även e-
demokrati. Två argument har tidigare använts för att legitimera hypotesen. För det 
första betraktas e-demokrati i den här studien som en delmängd av demokrati 
vilket gör det rimligt att öka teorins omfång till att inkludera ett av huvud-
begreppets delar. Det andra argumentet hänvisar till att tidigare forskning just 
gjort detta.383 Resultaten är dock inkonsekventa och sammantaget sett inte tillfreds-

                                                           
381 Dogan och Pelassy (1990), 33.  
382 Lipset (1959), 75. 
383 Norris (2001); van der Graft och Svensson (2006); Medaglia (2007): Berry et al. (2008); 
Baldersheim och Øgård (2008). 
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ställande. Tillsammans ger båda argumenten fog för en prövning av moderni-
seringsteorin inte bara på demokrati utan även på e-demokrati. 

Tabell  2-4 Sammanställning av korresponderande frågeställningar och hypoteser 

 Frågeställningar Hypoteser 

Global undersökning  Kan moderniseringsteorin 
förklara variationer i 
demokrati- respektive e-
demokratinivå bland 
världens stater? 
 
Hur skiljer sig 
moderniseringsteorins 
förklaringskraft åt mellan 
demokrati- och e-
demokratinivå? 
 

(1) Ju mer ekonomiskt 
utvecklade och ju mer 
välmående stater är 
desto mer demokratiska 
är de. 

 
(2) Ju mer ekonomiskt 

utvecklade och ju mer 
välmående stater är 
desto mer e-
demokratiska är de. 

Nationell undersökning Kan moderniseringsteorin 
förklara variationer i e-
demokratinivå bland 
Sveriges kommuner? 

(3) Ju mer ekonomiskt 
utvecklade och ju mer 
välmående kommuner 
är desto mer e-
demokratiska är de. 

Lokal undersökning Vad förklarar avvikelser till 
det förhållande 
moderniseringsteorin 
stipulerar? 
 
Sker framväxten av e-
demokrati i enlighet med vad 
moderniseringsteorin 
stipulerar? 
 
I vilken utsträckning har 
social hållbarhet beaktats i 
utvecklandet av e-
demokrati? 
 

 
 
 
 
 
(4) Ekonomisk utveckling 

som leder till 
förbättringar i välstånd 
och utbildning leder till 
e-demokrati.  

 

 
Hypotes nummer 3 förutsätter två argument. Det ena har redan behandlats, dvs. 
det som avser om moderniseringsteorin kan relateras till e-demokrati. Detta kan 
alltså underbyggas. Den andra aspekten rör istället tillämpningen av moderni-
seringsteorin på mellanliggande nivå. Detta har tidigare berörts i det teoretiska 
avsnittet och avser således hur man i tidigare studier fokuserat på moderniserings-
teorins förklaringskraft på subnationella enheter.384 Det går således att finna stöd i 
forskningen för att moderniseringsteorin kan användes som förklaringskraft för 
variationer i staters underliggande beståndsdelar. E-demokratiska studier som 

                                                           
384 Kim (1971); Lankina (2010). 
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outtalat testat moderniseringsteorin pekar också ut den riktningen.385 Hypotesen 
kan alltså underbyggas. 

I hypotes 1-3 är ekonomisk utveckling och välmående explanans, dvs. det som skall 
förklara demokrati och e-demokratinivå. Hur dessa begrepp operationaliseras blir 
avgörande för utfallet av analyserna. Den konkreta kvantifieringen av ekonomisk 
utveckling och välmående beskrivs i metodavsnittet men redan här finns det 
anledning att lite närmare utveckla vad som ryms i dessa begrepp. De båda 
termerna är valda för att på ett omfångsrikt sätt inkludera de aspekter man 
normalt tillämpar för att, inom ramen för moderniseringsteorin, förklara 
demokrati. I det teoretiska avsnittet systematiserades moderniseringsteorins 
varierande förklaringskrafter i fyra olika koncept: ekonomi, utbildning, välstånd 
och internationalisering. Mot detta kan man naturligtvis rikta invändningar men 
det finns också skäl som stödjer en sådan indelning. Det viktigaste argumentet till 
att dela in moderniseringsteorins olika förklaringskrafter i dessa fyra kategorier 
har att göra med att man kan återfinna en liknande systematik i betydelsefulla 
studier. Som tidigare diskuterats separerade Lipset mellan olika indikatorer av 
ekonomisk utveckling, välstånd, industrialisering, urbanisering och utbildning. 
Barro använder sig av variabler som både kan anses vara deducerade ur 
moderniseringsteorin, rymmandes i koncepten ekonomisk utveckling, välstånd 
och utbildning, samt dimensioner som har annan teoretisk hemvist, i det här fallet 
kulturella, historiska och politiska. Hadenius skiljer på socioekonomiska, 
demografiska och kulturella respektive institutionella villkor för demokrati. Den 
förstnämnda gruppen innehåller modernitet som en förklaringsfaktor och 
därunder ryms många av de variabler som tillämpas inom moderniseringsteorins 
ramar. Däribland inbegrips sådana som mäter ekonomisk status, välstånd och 
utbildning. Internationalisering hanterar Hadenius under rubriken beroende, 
vilket signalerar en kategorisering influerad av beroendeteorin. Forskningen har 
enligt Hadenius omvärderat detta och idag kan sådana egenskaper som en 
utåtriktad ekonomi istället ha ansetts vara införlivade i moderniseringsteorin.386 Då 
det inte finns någon avsikt att exkludera någon av teorins mer betydande 
förklaringskrafter innebär det att hypotes 1-3 påstår att samtliga fyra dimensioner 
samvarierar med demokrati respektive e-demokrati. Om detta visar sig vara 
korrekt blir de empiriska undersökningarnas uppgift att undersöka. 

Hypotes 4 tillämpas på den lokala undersökningen och uttrycker en tillämpning av 
en tidigare given hypotes. Den kausala undersökningen följer logiskt av de tidigare 
beskrivna ansatserna om att studera relationen mellan ekonomisk utveckling och 

                                                           
385 van der Graft och Svensson (2006); Medaglia (2007).  
386 Lipset (1959); Barro (1999); Hadenius (1992).  
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välstånd med e-demokrati. Då förbättringar i samhällens utbildningsnivå särskilt 
poängterats i beskrivningen ingår även denna dimension. Hypotesen har sin 
teoretiska bakgrund i tidigare beskrivna forskningsinsatser där Lipset och senare 
Dahl och Diamond har teoretiserat kring de kausala mekanismerna.387 En 
invändning mot denna hypotesprövning är att moderniseringsteorins aggregerade 
förklaringsmodell blir svår att förena med ett lokalt perspektiv. Den aktörs-
orienterade skildringen som har getts av moderniseringsteorin möjliggör dock 
detta och är implicit relaterad till hypotesen. Samtidigt lämnar också en fallstudie 
stort utrymme för en bredare förklaringsmodell.   

*  *  *  

Den centrala forskning som beskriver och ur olika perspektiv problematiserar 
demokrati och e-demokrati är nu behandlad. Kapitlet gick sedan vidare med att 
utifrån olika aspekter behandla de två teorier om modernisering och social 
hållbarhet som kommer att tillämpas på e-demokrati. Genom att definitioner och 
hypoteser har formulerats har den nödvändiga relationen mellan teori och empiri 
etablerats. Detta gör det möjligt att sörja för god begreppsvaliditet i det kommande 
metodkapitlet. I detta beskrivs den övergripande forskningsdesignen mer 
noggrant med ett särskilt fokus på två metodologiska kännetecken för studien. 
Därutöver beskrivs tillvägagångssätt för respektive delstudie. 
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3 METOD 
Tidigare har denna studie kortfattat beskrivits genom positioneringen till 
forskningstraditioner inom demokratiteori respektive jämförande politik. Även en 
koncis men översiktlig redogörelse för forskningsdesignen har gjorts. Med tanke 
på hemvisten i jämförande politik erbjuds olika komparativa metoder av vilka två 
kommer att användas, nämligen statistiska analyser och fallstudier. På så sätt ges 
ett upplägg med ”mixed methods”, vilket knyts sammans med hjälp av en hierarkisk 
empirisk konstruktion.  

Inledningsvis definieras fältet jämförande politik och studiens placering i denna 
disciplin motiveras. Två karaktäristika för designen bearbetas därefter. Av-
slutningsvis behandlas metoderna för de empiriska undersökningarna. I dessa tre 
avsnitt beskrivs urval, operationaliseringar, tillvägagångssätt och svårigheter. 

ÖVERGRIPANDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Jämförande politik präglas av två definierande inslag. Det ena avser ambitionen att 
nå generella slutsatser om sociala fenomen.  Av detta följder det andra, nämligen 
att sådana nås genom att jämföra undersökningsenheter med varandra. Nyttan 
med dessa båda maximer kommer att hanteras i tur och ordning samtidigt som det 
kommer att göras tydligt hur denna studie kan infogas i detta vetenskaps-
perspektiv.  

Ett antal metodologiska bidrag förda i den komparativa traditionen har fått stor 
genomslagskraft och slutsatserna har spridits till andra samhällsvetenskapliga 
discipliner. Ett av dessa är skrivet av Przeworski och Teune som tar fasta på 
uppfattningen att samhällsvetenskap kännetecknas av att det leder till generella 
utsagor genom att hävda att:  

The pivotal assumption of this analysis is that social science 
research, including comparative inquiry, should and can lead to 
general statements about social phenomena. This assumption 
implies that human or social behavior can be explained in terms 
of general laws established by observation.388  

En sådan grundsats har upprepats av andra. King med kollegor hävdar i ett senare 
bidrag sparsmakat att samhällsvetenskapens mål är inferens, dvs. att nå slutsatser 
som är tillämpbara bortom observerad data.389 Om detta skall utgöra samhälls-

                                                           
388 Przeworski och Teune (1970), 4.  
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vetenskapens ambition måste den dock kompletteras med en avgörande 
förutsättning. För att universella förklaringar skall kunna utkristalliseras till de 
fenomen som studeras krävs att dessa följer någon form av lagbundenhet. Till 
skillnad mot naturvetenskaplig forskning beskrivs denna lagbundenhet inte som 
obetingad utan istället baserad på en högre sannolikhet för att fenomenet i fråga 
inträffar om specifika orsaker föregår det.390  

Denna avhandling inordnas under en sådan vetenskapssyn. Det kan bl.a. märkas i 
formuleringen av syftet som är uttryckt i generella ordalag för att, när empirin 
möjliggör detta, tillåta strävanden efter allmänna formuleringar i förklaringen av e-
demokrati. Om det är rimligt att sociala fenomen följer specifika lagar, blir det 
också befogat att undersöka en tillräckligt stor andel av ett sådant fenomens 
observationer så att en universell lagbundenhet kan bestämmas. Empiriska 
slutsatser tillämpbara på hela populationen i fråga skapar genom sitt universella 
anspråk på så vis ett mervärde.  

Inom jämförande politik nås generella slutsatser om sociala fenomen genom 
jämförelse. Att jämföra är en vetenskaplig ansats med lång historia.391 Émile 
Durkheim menade att: 

Det finns bara en möjlighet för oss att bevisa att ett fenomen 
orsakar ett annat, nämligen genom att jämföra de där de 
samtidigt är närvarande eller frånvarande och undersöka om 
de variationer, som de uppvisar i dessa olika kombinationer av 
omständigheter, vittnar om att det ena betingas av det andra.392 

Durkheims formulering kan tolkas som att en jämförande ansats bör, för att stärka 
säkerheten i sina undersökningar, maximera de olika omständigheterna som kan 
uppstå hos det studerade fenomenet, den beroende variabeln. Giovanni Sartori har 
gjort en likartad tolkning och menar att för att kunna studera bärigheten hos de 
hypoteser som uttalar sig om förklaringen till sociala fenomen krävs det att man 
studerar hur situationen ser ut i flera samhällen. Av det följer nära devisen om att 
jämföra är att kontrollera, dvs. att försäkra sig om följderna av de varianter av 
omständigheter som Durkheim pekade på.393 Implicit till det jämförande tillväga-
gångssättet har ett annat inslag blivit allt tydligare, nämligen målet att just förklara 
samhällsvetenskapliga fenomen.394 Som tidigare har antytts är en deskriptiv 
                                                           
390 För resonemang från två olika vetenskapsteoretiska tidsperioder, se: Hempel (1942); 
Chalmers (1999), kap. 14. Denna diskussion återkommer i synen på kausala mekanismer.  
391 Mill (2004) [1843]; Durkheim (1978) [1895]. 
392 Durkheim (1978) [1895], 101 
393 Sartori (1991).  
394 Lijphart (1971), 683; Ragin (1987), 6; Sartori (1991), 244.  
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utgångspunkt inte tillräcklig i jämförande politik. En sådan är dock avgörande för 
att möjliggöra skickliga förklaringar.  Denna avhandling tillgodoser variationen i 
den beroende variabeln e-demokrati genom att samtidigt studera fenomenet i flera 
olika samhällen. Tillika är den förklarande ambitionen central och genomgående, 
något som syfte och forskningsfrågor signalerar.  

En vetenskapstradition vars övergripande mål är att nå universella förklaringar 
genom att jämföra är en koncis definition av jämförande politik. Det leder 
samtidigt fram till att det mest distinkta och karaktäriserande draget inte är det 
vetenskapliga objektet i sig utan snarare ansatsen. Med andra ord kännetecknas 
jämförande politik av sitt tillvägagångssätt och inte av något särskilt 
ämnesområde.395 Dock är det inte så att inriktningen är förknippad av en homogen 
metodik, även om grundmomentet jämförelse är genomgående. Mer konkret 
kännetecknas jämförande politik av det vida spektrum av fokuserade studier av en 
enskild observation till statistiska analyser som inkluderar ett stort antal under-
sökningsobjekt.396 Det innebär att jämförande politik även kan innefatta både 
kvalitativ och kvantitativ forskning och som kommer att ses ges således goda 
möjligheter till hanterandet av de kompromisser som olika ansatser nödtvunget 
medför.397  

Valet av metod styrs av en studies forskningsfrågor, vilka i sin tur är relaterade till 
en undersöknings syfte.398 De forskningsfrågor som grundlägger denna 
undersökning korresponderar till tre typer av sammanhängande delstudier, vilket 
potentiellt skapar möjlighet till användande av flera av de olika metoder som 
jämförande politik erbjuder. Vid sidan av lämpligaste ansats för att besvara 
specifika forskningsfrågor finns det ytterligare en faktor som har relevans för 
metodval. Det har att göra med de riktlinjer som präglar jämförande politik och 
som av B.G. Peters har uttryckts med följande formulering: ”Maximise experimental 
variance, minimise error variance, and control extraneous variance.”399 Koncist innebär 
detta att studier bör designas så att den beroende variabeln tillåts variera 
maximalt, att man bör försäkra sig om att minimera variationen i den beroende 
variabeln som kan hänföras till felaktigheter i mätningen samt att man bör 
kontrollera för ytterligare förklaringsfaktorer till den beroende variabeln. Dessa tre 

                                                           
395 Sartori betonar detta: ”The preliminary point must thus be to establish the distinctiveness of 
comparative politics as a field characterized by a method”. Se: Sartori (1991), 243. 
396 Peters (1998), 5.  
397 Denna diskussion förs tydligt i: Brady och Collier, red. (2004).  
398 Anckar (2007), 178. 
399 Peters (1998), 30. 
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riktlinjer kommer genomgående beaktas i utformningen av studien och de 
empiriska undersökningar som därefter följer. 

Med hänsyn till detta kommer de tre olika empiriska delarna och deras respektive 
frågeställningar undersökas och besvaras med följande design. För de två första 
undersökningarna, hierarkiskt placerade på global och nationell nivå, genomförs 
statistiska undersökningar. Dessa föredras då ambitionen är att besvara de 
generella hypoteser som har formulerats, genom undersökning av ett stort antal 
observationer. I det ena fallet innefattas i princip världens samtliga länder medan 
det andra utgörs av Sveriges samtliga kommuner. I den lokala undersökningen 
kommer istället fallstudier att genomföras då en sådan metod ger de bästa 
möjligheterna för att testa den korresponderande hypotesen och besvara de 
anknutna frågorna. Två typer av fallstudier över totalt tre svenska kommuner 
kommer att genomföras.  

Argumentationen kring dessa metodval måste förstås i sitt sammanhang. Av den 
anledningen behandlas två av studiens karaktäriserande attribut. Dessa är 
relaterbara till metodvalet. I redogörelsen för tillvägagångssättet i respektive 
delstudie utvecklas argumentationen för valet av specifik metod.   

Två metodologiska implikationer 
Två inslag bistår både till att tillgodose avhandlingens syfte men leder också till 
andra följder som påverkar tillvägagångssättet. Dessa, som behandlas nedan, gör 
det möjligt att bidra till en fullständig förklaring och en fullständig prövning av 
teorin, dvs. en sådan som både undersöker aggregerade samvariationer och kau-
sala mekanismer.400  

Flera olika undersökningsnivåer 
Den första av dessa avser att tre olika empiriska undersökningar kommer att 
genomföras på olika undersökningsnivåer.401 Metodologiskt kan man finna två 
centrala argument för en sådan ansats. Det första har att göra med den tillförsikt 
man kan hysa för sambandsanalyser. Större säkerhet nås i analyser om förklaringar 
på både högre och lägre abstraktionsnivåer och förklaringar på fenomenets egen 

                                                           
400 Hedström och Ylikosko (2010), 54; Gerring (2010). Med ett annat språkbruk tillgodoser 
forskningsdesignen alltså att både kausala effekter och kausala mekanismer kan förklaras. För 
en utveckling av detta se: Gerring (2007a), 43-48; Teorell och Svensson (2007).  
401 Världens stater och Sveriges kommuner är de olika undersökningsenheterna. Den sist-
nämnda kategorin tillämpas i två undersökningar, den nationella och den lokala. Det bör 
också påpekas att i de två första studierna analyseras variationen mellan undersöknings-
enheterna medan den lokala undersökningen både tillåter analys mellan och inom 
respektive undersökningsenhet. För en utveckling av perspektiv på forskningsdesign, se: 
Gerring (2007a), kap. 2; Teorell och Svensson (2007), kap. 10.  
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analysnivå kan beaktas simultant. Det har att göra med att sociala fenomen inte 
bara är relaterade till en horisontell men också till en vertikal kontext. Med andra 
ord: sociala fenomen kan potentiellt interagera och påverkas av aktörer och 
struktrer som befinner sig på skilda nivåer. Bortser man från detta försämras det 
förklarande momentet.402 I föreliggande fall sker detta genom att en hierarkisk 
ordnad data skapar en vetskap om aggregerade förklaringars eventuella relevans 
för lägre analysnivåer och säkerheten i utfallet av hypotesprövningen stärks. Den 
andra anledningen avser frågan med kausalitet. Peters menar att kombinationen 
av flera olika analysnivåer ger bättre information om komplexa kausalitets-
kedjor.403 Då en av denna avhandlings frågeställningar just ämnar studera 
kausalitet kan en simultan undersökning av strukturella förutsättningar respektive 
aktörsmässiga förklaringar förstärka tilltron man kan rikta gentemot analyserna. 
Båda dessa argument har alltså sin tillämpning inom den avgränsning som studien 
utförs och korresponderar med syftet. Denna design ger dock upphov till två 
metodologiska frågor som måste besvaras: 

• Hur hanteras begreppsvaliditet när ett begrepp i samma undersökning 
studeras på olika analytiska nivåer? 

• Hur integreras förklaringar från olika nivåer till att ge ett enhetligt 
teoretiskt bidrag? 

Situationen med olika analysnivåer påverkar tillämpningen av de begrepp som 
studeras i de olika empiriska undersökningarna. Här är fokus på den beroende 
variabeln men i operationaliseringar kan det även ge återverkningar för oberoende 
variabler. Innan frågan kan besvaras måste förutsättningarna tydligt beskrivas. 
Definition av begrepp bör följa det som Sartori har beskrivit som en abstraktions-
stege. Det som avses är den eftersträvansvärda avvägning mellan begrepps 
intension (egenskaper som utgör begreppet) och extension (observationer som kan 
inordnas under begreppet). Med andra ord har ett begrepp högt upp på 
abstraktionsstegen, exempelvis på global nivå, en låg intension kombinerat med en 
hög extension. Denna fråga är relaterad till den allmänna frågeställning om hur 
begrepp i olika kontexter kan ha olika innebörd i skilda sammanhang, känt som 
deras reskapacitet.404 Som svar till den tidigare ställda frågan finns det två olika 
strategier för att samtidigt tillgodose begreppsvaliditet och minimera risken med 
”conceptual stretching”, dvs. risken att ett begrepp töjs bortom igenkänning.405 Det 
första alternativet är att utveckla olika definitioner för den beroende variabeln på 

                                                           
402 Przeworski och Teune (1970); King et al. (1994), kap. 1.  
403 Peters (1998), 46. Se också: Teorell och Svensson (2007), 206-207. 
404 Sartori (1970). Se också: Peters (1998), 86-93; Dogan och Pelassy (1990), 112.  
405 Sartori (1970).  
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respektive analysnivå med hänsyn till balansen mellan intension och extension.406 
Detta kan hantera tänkbara validitetsproblem. Andra svårigheter uppstår 
emellertid istället. Inkongruens skapas mellan definitioner och de teoretiska 
föreställningar som är en grund för dessa genom att olika sådana genomförs 
utifrån ett sammanhållet teoretiskt ramverk. Det ger sedan återverkningar på 
operationaliseringar.407 Ett bättre alternativ är att utveckla en prioritetsordning där 
begrepps olika egenskaper är ordnade. Sartori antyder denna utväg genom att 
peka på hur begrepps olika egenskaper kan systematiseras och ordnas.408 En sådan 
ansats kräver emellertid att begreppet i fråga har särskilda kännetecken och att 
teoretisk styrning kan bistå systematiseringen av dessa.  

Begrepps placering på abstraktionsstegen och problemet med ”conceptual streching” 
har diskuterats i flera återkommande bidrag. Alternativa tillvägagångssätt har bl.a. 
visat hur begrepp, med hjälp av identifierandet av underkategorier, har kunnat 
röra sig annorlunda på abstraktionsstegen. En förutsättning för detta är dock att 
underkategorierna i fråga inte delar alla de egenskaper som definierar begreppet 
utan endast den minimala kärnan. Adderandet av egenskaper och inplacering i 
underkategorier, ger på så vis en högre intension, och stärker den analytiska 
precisionen utan att bidra till ”conceptual streching”.409 Ett sådant konstaterande är 
logiskt och konsekvent och visar på att begrepp inte regelstyrt är uppbyggda av 
egenskaper som är nödvändiga omständigheter. Bestämmandet av begrepp är 
dock beroende av deras teoretiska ursprung. Varken den givna definitionen av 
demokrati eller e-demokrati är minimalistisk. Den rådande demokratiteoretiska 
forskningen har pläderat för en mer extensiv tolkning av demokratibegreppet, en 
utveckling som varken kan eller bör ignoreras.410 På så sätt har demokrati-
begreppet utrustats med en substantiell kärna. Inte förrän denna är uppfylld blir 
de sekundära demokratikategorierna, eller som exempelvis har setts variationer i 
kategorier av e-demokrati411, relevanta. I och med att denna kärna består av flera 
egenskaper kan begreppet istället flyttas upp och ned på abstraktionsstegen genom 
att dessa adderas respektive exkluderas utifrån en på förhand bestämd 

                                                           
406 Den här balansen diskuteras genomgående av: Sartori (1970). 
407 Adcock och Collier (2001). 
408 Sartori (1984). 
409 Collier och Mahon Jr. (1993); Collier och Levitsky i: Collier och Gerring, red. (2009). De 
sistnämnda diskuterar alternativ att samtidigt som nya egenskaper adderas för att inordna 
fall i formen av underkategorier subtrahera en egenskap från begreppets teoretiska kärna 
och på så sätt ytterligare precisera begreppet utan att extensionen inte nödvändigtvis 
begränsas. Detta riskerar dock att gå stick i stäv med teoretiska beskrivningar av begreppet.  
410 Se: Dahl och Stinebrickner (2003); Diamond (1999); Tilly (2007). 
411 Se: Päivärinta och Sæbø (2008); Åström (2001); van Dijk i: Hacker och van Dijk (2000).  
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prioritetsordning. E-demokratins teoretiska bakgrund ger möjlighet till en sådan 
utväg. I förlängningen gör en sådan ansats det möjligt att utifrån samma givna 
definition kombinera globala studier, och deras vida omfång, med lokala studier 
där den analytiska precisionen är fullt utvecklad. På så sätt kan också fenomenet 
studeras utifrån föreställningen om att detta varierar i grad och inte nödvändigtvis 
endast i olika och teoretiskt diffusa underkategorier.  

Detta resonemang leder fram till att e-demokrati i den globala studien behöver 
operationaliseras så att det är tillämpbart i mycket olika samhällen, något som 
kräver en utformning som grundas på ett mindre antal universella egenskaper 
med god förmåga att indikera den nödvändiga kärnan av begreppet. E-demokrati 
operationaliserat över Sveriges samtliga kommuner har en avsevärt mer begränsad 
extension vilket gör att fler av de egenskaper den ursprungliga definitionen 
uttrycker kan tillämpas och begreppets precision stärkas. Teoretiskt nödvändiga 
egenskaper adderas på så sätt. E-demokrati i ett mindre antal av landets 
kommuner, tillåter däremot full intension då det inte finns några behov av att 
begreppet skall tillämpas på alltför olika samhällen.412 Begreppsvaliditeten 
hanteras således genom att en prioritetsordning utvecklas. Detta utgör lösningen 
när ett begrepp behöver förflyttas mellan olika analytiska nivåer. En sådan framgår 
i Figur  3-1 där definitionen av e-demokrati har omsatts i en mer utvecklad 
bestämning av begreppet, bestående av en kärna som kan expandera med två 
ytterligare nivåer. De två innersta av dessa dimensioner följer strikt den definition 
som tidigare har givits. Den tredje har en mindre uttalad koppling men baseras på 
den tidigare beskrivna förutsättningen om att e-demokrati studeras från utbuds-
sidan. När undersökningen utgörs av få observationer och kvalitativ metod kan 
också detta fokus expandera till att inte bara studera offentliga kanaler och på så 
sätt mer rättvist spegla begreppets teoretiska hemvist. Detta överensstämmer med 
tidigare föreslagna strategier som inte bara beaktar den lägre analysnivån men som 
också relaterar en stärkande intension till övergången från kvantitativ till kvalitativ 
metodik och ambitionen om att skapa ”täta” begrepp.413 Som kommer att framgå 
motsvaras dessa nivåer av de tre olika operationaliseringarna av begreppet och 
möjliggör sammantaget att hänsyn både har tagits till begreppets olika placering 
på abstraktionsstegen och att det är sörjt för begreppsvaliditet.  

                                                           
412 Se: Adcock och Collier (2001); Goertz i: Collier och Gerring, red. (2009). 
413 Ahram (2009); Coppedge (1999).  
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Figur  3-1 Prioritetsordning för begreppslig bestämning av e-demokrati 

 
 
Den andra frågan som följer av att studien präglas av olika analysnivåer har att 
göra med hur empiriska utfall från olika delstudier och analysnivåer hanteras för 
att bidra till ett enhetligt teoretiskt bidrag.  

Inom statsvetenskap och jämförande politik har förhållandevis litet utrymme 
lämnats åt att diskutera hur förklaringar till politiska fenomen, återfunna på skilda 
analytiska nivåer, kan integreras.414 I den europeiska sociologin är detta ett centralt 
forskningsområde, fört utefter begreppen struktur och aktör medan den ameri-
kanska motsvarigheten istället har fokuserat på relationen mellan makro- och 
mikroteori.415 Den teori som kommer att undersökas utifrån dessa olika dimensio-
ner är moderniseringsteorin. Tidigare har det visats hur den har sitt huvudsakliga 
fokus på strukturell nivå och skulle på så sätt primärt kunna beskrivas som en 
makroteori. Samtidigt har också teorins beskrivningar återgett hur samhälleliga 
strukturer ändrar individers beteende. Det är alltså plausibelt att hävda att 
moderniseringsteorin innefattar både ett makro- och mikroperspektiv bestående av 
både strukturella och aktörsorienterade förklaringar som kan sammanbindas i en 
kedja eller enhetlig modell. 

                                                           
414 För ett undantag, se: Lane och Ersson (1994). 
415 Se: Ritzer (2000); kap. 14-15. 
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än via offentliga 
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Integrering av sådana perspektiv blir en central uppgift för den avslutande 
empiriska delen då den, med sitt mikrofokus tillåter både beaktandet av struktur 
och aktör. Ett råd givet inom jämförande politik behandlar frågan. Det är lämpligt 
nog hämtat från studiet av samhällens politiska transformeringar och visar på vad 
en dylik ambition måste beakta: 

Integrative approaches are defined by use of both subjective 
evaluations of actors and objective conditions as primary causal 
variables; a focus on temporally proximate and remote factors; a 
methodological concern with case-specific and general causes of 
regime change; and an emphasis on multi-level explanations 
that span micro and macro levels of analysis.416 

Denna design tillåter allt detta. En adekvat prövning av teorin kräver både hänsyn 
till aktörers agerande, som de som i slutänden de facto förändrar e-demokratinivå, i 
samband med att strukturella förutsättningar studeras. Med ett vidare tids-
perspektiv, konkretiserat i den lokala undersökningen, är tidsordning av 
förklaringsmodellens olika komponenter möjlig. Med en forskningsdesign som 
både tillåter analys mellan undersökningsenheter och fokus på företeelser inom kan 
både det universella och det unika tillgodoses. Avslutningsvis, genom att låta 
undersökningen innefatta spannet från det globala till det lokala ges en 
undersökningsform som stärker trovärdigheten i prövningen av teorin och som 
kan ge ett enhetligt teoretiskt bidrag och sammantaget, även utanför teorins 
omfång, ge solida förklaringar till e-demokrati. 

Denna ambition upprätthålls genomgående i avhandlingen. Mest konkret 
behandlas detta i den lokala undersökningen där de olika perspektiven simultant 
kan studeras. Där kan de empiriska resultaten ställas mot den teoretiska 
beskrivning som spänner över dessa perspektiv. Vägledande för detta måste 
klargörandet av de kausala mekanismerna vara. Detta låter empirin själv 
informera om hur e-demokrati växt fram. För att tillåta teoretisk styrning och åter-
koppling kommer dock en analysmodell utvecklas i det avsnitt som initierar den 
lokala undersökningen. 

Flera olika typer av metoder 
Den andra avgörande omständigheten inbegriper studiens metodval som både 
inkluderar kvantitativa och kvalitativa metoder, känt som ”mixed methods”.417 Den 
primära anledningen till detta har att göra med att studiens syfte bäst tillgodoses 

                                                           
416 Mahoney och Snyder (1999), 10-11. Författarnas egna kursiveringar. 
417 David L. Morgan beskriver detta som det pragmatiska paradigmet som har ersatt de 
tidigare metafysiska (kvalitativa) och positivistiska (kvantitativa). Se: Morgan (2007).  
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genom en sådan kombination. Det har att göra med att syftet är tudelat och där 
respektive del appellerar till vardera en av de båda ansatserna. Den första delen, 
att förklara variationen i nivåer av e-demokrati, framstår inte överhuvudtaget vid den 
första anblicken som teoretiskt avgränsad. Det har emellertid tidigare poängterats 
att syftet implicerar en utgångspunkt i moderniseringsteorin, vilket gör att 
utformningen av undersökningen baseras på den oberoende faktorn och att ett 
deduktivt förhållningssätt formar tillvägagångssättet. Avsikten är alltså att 
undersöka teorins förmåga att förklara variationen i den beroende variabeln.418 Att 
detta görs med kvantitativa metoder finns det flera anledningar till. Hypoteserna 
är uttryckta i allmänna ordalag för att harmoniera med målet om generaliser-
barhet. Ett test av dem kräver således en prövning som kan svara upp mot detta, 
dvs. en inkluderande syn på de observationer som potentiellt faller under teorins 
utsagor. Empirin måste således korrespondera med den nivå av generalitet som 
skall undersökas. För att tillgodose detta syfte blir kvantitativa undersökningar 
bestående av många fall mest lämpliga.419 

Den andra delen av syftet, att förklara framväxten av hur e-demokrati sker, inbegriper 
att förklara de kausala processer som leder fram till ökade nivåer av e-demokrati 
och blottlägga de kausala mekanismer som samspelar i en sådan utveckling. Om 
detta ens skall vara möjligt med kvantitativ metodik krävs åtminstone420 
omfattande longitudinell data med extensiv kontroll för alternativa förklaringar,421 
kontroll för förklaringskrafter på olika analytiska nivåer422 samt kontroll för kombi-
natoriska effekter av olika förklaringskrafter.423 Då tillgänglig data inte möjliggör 
en sådan ansats och då argumentet om vikten av ett mikroperspektiv är över-
tygande kommer syftet istället att tillgodoses genom kvalitativa undersökningar. 
Detta kommer att ske i överensstämmelse med James Mahoneys uppfattning kring 
samspelet mellan analys av korrelationer och kausalitet respektive kvantitativ och 
kvalitativ metodik:  

                                                           
418 Anckar (2008).  
419 King et al. (1994), kap. 1. 
420 Två centrala invändningar finns mot att det skulle vara möjligt med kvantitativa metoder. 
Flera författare menar att kausala mekanismer ytterst förstås utifrån individers eller grup-
pers agerande och måste därför inkludera ett mikroperspektiv och öppnandet av ”black 
box”. Se: Brady och Collier, red. (2004); Hedström och Swedberg, red. (1998); Gerring 
(2007b). I kritiken mot att kausala mekanismer endast skulle vara en mellanliggande varia-
bel, hävdat av King et al. (1994), menar andra att dessa har en annorlunda ontologisk status. 
Beaktandet av detta gör det också motiverbart med ett mikroperspektiv. Se: Mahoney 
(2001).  
421 Peters (1998), 198-201.  
422 Przeworski och Teune (1970). 
423 Ragin (2000).  
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Correlational findings are incomplete and not fully intelligible 
without an understanding of the mechanisms that generate 
those findings: by contrast, theories of causal mechanisms are 
entirely speculative until their power is revealed through 
empirical correlations.424 

Således blir kvalitativa ansatser nödvändiga för att komplettera de statistiska 
studier som tillgodoser den tidigare beskrivna ansatsen. Fallstudien förefaller vara 
det bästa alternativet då den kan hantera alla de krav som formulerats för en 
undersökning av kausala mekanismer. Fallstudien gör det möjligt att: samla in och 
nyttja longitudinell data, att simultant undersöka många påverkansvariabler på 
olika analytiska nivåer och att klargöra hur kombinationer av variabler påverkar 
den beroende variabeln.425 Därutöver finns det ett alltså ytterligare en anledning 
till att genomföra studier av kausalitet på lägre analytiska nivåer som, med 
utgångspunkt i aktörer eller grupper av aktörers agerande, kan öppna ”black box” 
och undersöka hur variabler relateras med varandra genom kausala mekanis-
mer.426 En högre nivå av detaljgranskning medför också bättre möjligheter till att 
studera de kausala relationerna med högre precision, bl.a. genom att de studerade 
begreppen kan göras mer exakta. Sammantaget inbegriper detta att intern validitet 
kan bedömas i denna delstudie, dvs. den kausala kopplingen mellan oberoende 
och beroende variabel kan undersökas. Fallstudiens goda upplägg för att hantera 
intern validitet motsvaras dock av svårigheter med extern validitet. Möjligheten till 
generalisering försvinner.427  

Denna typ av fallstudie kan bistå syftet på ett explicit sätt och är teoretiskt mindre 
begränsad än de tidigare beskrivna kvantitativa undersökningarna. Med detta 
åsyftas att den inte är renodlat deduktiv. Fallstudien utgår förvisso från prövning 
av de redogörelser av kausala mekanismer som moderniseringsteorin postulerar 
men är inte begränsad till dessa. Den goda möjligheten till kontroll för variation 
extern till teorin som fallstudier medför, gör nämligen att alternativa orsaker till 
hur e-demokrati växer fram kommer att undersökas. Det inbegriper sådana som på 
de högre analytiska nivåerna har visat sig kunna förklara delar av variationen i 
begreppet. Fallstudien möjliggör också att det andra teoretiska perspektivet kan 
introduceras, social hållbarhet, vars betoning av vissa värden och kvalitéer för 
lokala processer kan adekvat hanteras med metoden. Det begreppet har i sig 

                                                           
424 Mahoney (2001), 582. Se också: Gerring (2005) som understryker samma poäng.  
425 Yin (2003), 36; King et al. (1994); Gerring (2004); Gerring (2007a).  
426 Hedström och Swedberg, red. (1998). 
427 Gerring (2007a), 43-48. 
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beskrivits i formen av en process vilket samspelar väl med ambitionen att analy-
sera utvecklingsförlopp.  

En ytterligare fallstudie kommer också att genomföras, vars bidrag till syftet är 
implicit om än uttryckt i form av en av studiens övergripande frågeställningar. 
Avsikten är att ha möjlighet att, om nödvändigt, omformulera eller komplettera 
moderniseringsteorin. För detta krävs dock empiriskt underlag som pekar på 
teorins brister och introducerar alternativa eller bidragande förklaringar. Ett sätt 
att inhämta sådan kunskap är att genomföra analyser av avvikande fall, dvs. 
observationer som särskiljer sig från teorins utsagor.428 Även detta kräver ett 
processuellt och longitudinellt synsätt som gör det möjligt att undersöka social 
hållbarhet i den e-demokratiska utvecklingsprocessen.  

Summeras den kombination av kvantitativa respektive kvalitativa metoder som 
har beskrivits ovan framstår den centrala kopplingen mellan de både ansatserna 
som instrumentell. Det som avses är att urval till fallstudier görs utifrån statistiska 
modeller på högre analysnivåer.429 Som det tidigare har argumenterats finns det 
dessutom ett starkt egenvärde i att kombinera olika analysnivåer, då det stärker 
den tillförsikt man kan rikta mot studiens resultat. En sådan förtjänst förstärks 
ytterligare om de olika analytiska nivåerna inte bara medför en kombination av 
olika metoder men också resulterar i att dessa integreras på ett systematiskt vis. 
Mer metaforiskt uttryckt är Sidney Tarrows stilisering: ”Putting qualitative flesh on 
quantitative bones”.430 Hanterandet av de svagheter som de kvantitativa 
undersökningarna är behäftade med och där kvalitativa fallstudier istället kan 
användas, styrs i första hand av de urval som görs. Som tidigare noterats ger de 
två varianterna av fallstudier bidrag till studiens övergripande syfte; möjlighet till 
teoritestning (förklarar moderniseringsteorins utsagor hur e-demokrati kausalt växer 
fram?) och teorigenerering (vad förklarar avvikelser till teorin?). Traditionellt sett är 
fallstudiens främsta fördel den sista möjligheten. Med tanke på det fördjupade 
fokus fallstudier kräver ger de också synnerligen goda möjligheter till att pröva 
teoretiska postulat om kausala mekanismer. Detta gäller särskilt för situationer där 
detta är ett nytt forskningsområde för de applicerade teorierna och förklarings-
krafterna inte kan förväntas vara fulltäckande. Detta leder fram till vidare 
potentiella teoretiska omformuleringar och induktiva inslag.431  

                                                           
428 Lijphart (1971); Gerring (2007a); Seawright och Gerring (2008); Mahoney (2007).  
429 Det har tidigare föreslagits av: Lieberman (2005); Mahoney (2007); Seawright och Gerring 
(2008).  
430 Tarrow (1995), 473.  
431 Gerring (2007a). 
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Övergripande svårigheter i jämförande politik 
Redan har ett antal problem med den skisserade designen behandlats. Ett 
avgörande sådant återstår dock och skall nu behandlas. Mer specifika svårigheter 
relaterade till respektive delstudie avhandlas i metodredogörelserna nedan.  

En ansats där olika metoder simultant ingår ger upphov till vissa epistemologiska 
frågeställningar. Hur metoderna är möjliga att både kombinera och integrera har 
diskuterats ovan men en fråga som kvarstår gäller vilka gemensamma 
bedömningsgrunder som skall kunna appliceras både på studiens kvantitativa och 
kvalitativa delar. Detta problem har sin bakgrund i de olika ontologiska och 
epistemologiska föreställningar som grundar respektive forskningstradition men 
som blir nödvändiga att hantera i en studie som simultant hanterar olika typer av 
metoder. Uppfattningen i den här studien är att krav om validitet och reliabilitet 
bör och kan riktas mot såväl kvantitativ som kvalitativ forskning.432 Diskussionen 
rör framförallt vissa av validitetsbegreppen, såsom begreppsvaliditet och extern 
validitet medan frågan om den interna validiteten redan har diskuterats och 
dessutom kommer behandlas mer detaljerat i kommande metodbeskrivning. 
Begreppsvaliditet är svårhanterlig i kvalitativ forskning då den brygga som finns 
mellan begreppsliga definitioner och operationaliseringar inte alltid förekommer i 
kvalitativa studier. Bland de olika lösningar på detta problem som litteraturen 
föreslår framstår det som centralt att explicit anknyta till det studerade fenomenet 
med ansatser för att empiriskt uppfatta det.433 Hur begreppsvaliditet skall 
tillgodoses har till stor del redan diskuterats. I den kvalitativa undersökningen blir 
det därutöver särskilt viktigt att använda olika källor och konstruera en 
transparant återgivning av det mönster som influerat skeendet.434 Detta tillgodoses 
genom datatriangulering och analytisk och kronologisk behandling av materialet. 
Vad beträffar extern validitet är det en fråga som helt styrs av vilka empiriska 
möjligheter materialet erbjuder. Tyvärr intar kvalitativa forskare ofta en naiv 
föreställning till hur deras resultat kan betraktas som allmängiltiga. Den om-
skrivning av extern validitet Robert Yin gör, om fallstudiens möjlighet till analytisk 
generalisering, är inte heller särskilt lämplig att diskutera under denna term. 
Förvisso kan fallstudier tillämpas för att undersöka teoriers bärighet, men som har 
setts är metoden normalt dock mer effektiv i att utforma teorier än att testa 
desamma. Någon möjlighet till generalisering eller extern validitet existerar dock 
inte i de situationer när enskilda fall empiriskt undersöks.435 Man möter också 
                                                           
432 För en invändning mot att positivistiska kriterier skall riktas mot kvalitativ forskning, se: 
Sandberg (2005).  
433 Yin (2003); Adock och Collier (2001).  
434 Yin (2003). 
435 För motargument se: Yin (2003), 31-33; Kvale och Brinkmann (2009), 262-263.  
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ståndpunkten att den externa validiteten för fallstudier kan stärkas med hjälp av 
tillämpning av specifika urvalsmetoder som särskilt beaktar detta.436 Precis som 
tidigare anförda argument kan en sådan design ha teoretiskt värde genom att 
underlätta för teoretiska omformuleringar som därefter kräver mer allmänna 
empiriska prövningar. Resultatet per se kan knappast generaliseras till en större 
population om utgångspunkten är en analys av ett mindre antal fall. Även detta 
går nämligen emot grundläggande statistiska villkor. Vad avser kriteriet reliabilitet 
försvåras även det normalt i kvalitativa studier, något som delvis är relaterat till att 
begreppsvaliditet inte alltid hanteras på ett uttalat sätt i kvalitativa studier. Av 
detta följer att det blir svårt att avgöra kvalitén på insamlingsprocessen av data och 
huruvida den beaktar teoretiska begrepp. Det finns ytterligare ett problem relaterat 
till detta. Då det ofta är så att ingen obearbetad data finns tillgänglig försvåras 
intersubjektivitet. Istället utgörs reliabilitet i kvalitativa sammanhang av ett kritiskt 
perspektiv där man ifrågasätter tolkningar och slutledningar.437 Det är emellertid 
essentiellt att detta genomförs på ett transparant sätt med en tydlighet i 
beskrivning av tillvägagångssätt.438 Om detta beaktas skapas en önskvärd 
plattform för att simultant kunna betrakta och jämföra utfall av de kvantitativa 
respektive kvalitativa delarna i studien. Nu lämnas den mer allmänna 
beskrivningen av design och metodmässiga svårigheter för att övergå till redo-
görelser av de tre olika undersökningarnas mer specifika karaktär. 

METOD: GLOBAL UNDERSÖKNING 
I enlighet med frågeställningar och hypoteser ämnar den globala studera huruvida 
moderniseringsteorin kan förklara variationer i demokrati- respektive e-
demokratinivå bland världens stater. Ansatsen är således deduktiv och 
hypotesprövande. Därutöver ställs också frågan om hur teorins förklaringskraft 
skiljer sig åt mellan de båda demokratibegreppen. För att tillgodose detta genom-
förs statistiska analyser i form av tvärsnittsundersökningar av världens stater där 
variabler som tar fasta på demokratinivå, e-demokratinivå respektive ekonomisk 
utveckling och välstånd inkluderas. 

Avsnittet ges följande disposition. Först beskrivs urvalet av undersökningsobjekt 
varpå redogörelser av operationalisering och datainsamling följer. Därefter 
redogörs för tillvägagångssättet innan vissa särskilda svårigheter relaterade till 
denna delundersökning behandlas. 

                                                           
436 Merriam (1994), 185; Seawright och Gerring (2008); Gerring (2007a).  
437 Mishler (1986).  
438 Sandberg (2005), 59.  
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Urval 
Studiens undersökningsobjekt är 190 av världens länder. Det bildar i det närmaste 
ett totalurval, att jämföra med FN:s 192 medlemsstater. De från denna samling 
exkluderade staterna är Montenegro och Palau, något som beror på bristande 
datatillgång. Utöver dessa 192 medlemsstater, om man bortser från Vatikanstaten, 
finns det ett antal stater som inte är allmänt erkända av världssamfundet. Ingen av 
dessa ingår i den här studiens urval. Det innebär att observationerna i under-
sökningen i det närmaste utgör hela populationen av världens erkända stater, för 
en uppräkning se Bilaga A – Variabelsammanställning och urval: global 
undersökning. Då urvalet efterliknar den totala populationen i mycket stor 
utsträckning, ges mycket goda förutsättningar för att, med hjälp av den tillgängliga 
empirin, formulera generella utsagor över förklaringar till demokrati och e-
demokrati i världens länder. Denna form av globala jämförelser leder också till att 
särskilda hänsynstaganden måste tas. Det gäller framförallt i operationaliseringen 
av begreppen.439 En diskussion om begreppen på aggregerad nivå har redan förts 
men återkommer naturligtvis i det efterföljande avsnittet som just behandlar detta.  

Operationaliseringar och datainsamling 
Flertalet begrepp måste göras mätbära för att en statistisk analys skall kunna 
genomföras. De beroende variablerna är i detta fall två till antalet, nivå av 
demokrati och e-demokrati. Operationaliseringen av dessa sker utifrån de 
definitioner som tidigare formulerats. Två grupper av oberoende variabler ingår, 
dels de som är härledda ur moderniseringsteorin och vilka i sin tur kan 
kategoriseras ytterligare, och dels variabler som inkluderas för att kontrollera för 
externa förklaringar. Operationaliseringen av dessa hanteras nedan i tur och 
ordning. Avslutningsvis diskuteras hur datainsamlingen gått till.  

Beroende variabler 
I det teoretiska avsnittet diskuterades först olika uppfattningar på begreppet 
demokrati innan en egen definition utvecklades. Synen på demokrati sällar sig till 
den forskning som beaktar möjligheten att betrakta detta som ett begrepp som kan 
variera utefter en skala. Den diskussion som förs av Axel Hadenius och Jan Teorell 
ger huvudargumentet för ett sådant val:  

The prima facie argument is substantive: once the view that 
democracy can be treated in continuous terms is accepted, 
merely a quick glance at the world around us implies that 

                                                           
439 Peters (1998), 77-78.  
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dichotomous classifications incur a considerable loss of 
information.440 

Detta måste således förstås utifrån att de egenskaper som tidigare användes för att 
karaktärisera en demokratisk stat kan variera i omfattning. Utfallet av denna 
variation skapar sammantaget ett samhälles allmänna demokratinivå. Även om 
denna inriktning är den teoretiskt mest utvecklade,441 kan alternativ emellertid 
noteras. Skillnaden är att icke kontinuerliga operationaliseringar av demokrati 
utgår från en minimalistisk demokratisyn. Lipset använde sig av olika kategorier 
för att särskilja mellan demokratier och diktaturer medan Przeworski med kollegor 
på allvar lanserat användandet av en dikotom uppdelning mellan demokrati och 
diktatur.442 Den använda extensiva definitionen av demokrati ger dock inte 
möjlighet till att betrakta detta som någonting annat än ett fenomen som kan 
variera i omfattning.  

Att studiens teoretiska bestämning av demokrati leder till ett begrepp som kan 
variera i nivå innebär att de tänkbara operationaliseringar som står till buds måste 
ha en motsvarande konstruktion. Bland dessa kan man särskilja mellan de s.k. 
objektiva mätmetoderna och de som grundas på bedömningar. De första utgår från 
objektivt mätta variabler, exempelvis valdeltagande eller sammansättningen i 
parlament, som används för att konstruera ett demokratiindex medan de andra 
utgörs av att experter bedömer staters uppfyllande av exempelvis fria och rättvisa 
val, oberoende media och övriga kriterier som har formulerats.443 Med tanke på att 
den givna definitionen av demokrati inkluderar en demokratis inslag av 
rättigheter och friheter skulle en objektiv mätmetod inte sörja för god begrepps-
validitet. Kvarstår gör då det andra alternativet, där nivåer av demokrati har 
kalkylerats genom att utgå från bedömningar av förekomsten av vissa av demo-
kratins företeelser. I en genomgång av alternativa demokratiindex utvärderar 
Hadenius och Teorell måttens kvalitéer och når slutsatsen att de två bästa 
alternativen är ”Freedom House” indikatorer över politiska rättigheter och med-
borgarliga friheter respektive indexet Polity IV. En av fördelarna med det första 
måttet har att göra med att indexet borgar för god begreppslig validitet. Som 
Bollen och Paxton resonerar: ”… the Freedom House ratings are the most conceptually 
                                                           
440 Hadenius och Teorell (2005), 91. Författarnas egna kursiveringar. 
441 Se framförallt: Dahl (1971); Hadenius (1992). För en jämförelse av de två perspektiven, se: 
Collier och Adcock (1999).  
442 Lipset (1959); Przeworski et al. (2000). Se också Cheibub med kollegor som argumenterar 
för ett sådant tillvägagångssätt. Se: Cheibub et al. (2010). 
443 Bollen och Paxton (2000). För tillämpning av den förstnämnda varianten, se exempelvis: 
Vanhanen (1997), ( 2003). För tillämpning av den andra varianten, se exempelvis: Barro 
(1999); Hadenius (1992); Teorell (2010).   
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similar to the definition of democracy.”444 En ytterligare fördel med detta index är att 
det samlar data för alla de länder som ingår i undersökningen vilket gör att 
ambitionen om ett, i det närmaste, totalurval kan adresseras. Polity IV utgår både 
från en smalare demokratisyn och blir av den anledningen svår att tillämpa med 
målet om begreppsvaliditet och utgörs dessutom av ett färre antal stater. Även 
”Freedom Houses” index har dock svagheter. Det avser framförallt en brist på 
transparens i hur indexet beräknas och en otydlig argumentation i urvalet av 
indikatorer.445 Samtidigt är en omständighet som är särskild värd att betona att 
empiriska studier noterar att den faktiska skillnaden mellan de olika etablerade 
indexen liten.446 För att bäst tillgodose begreppslig och extern validitet väljs 
Freedom House indikatorer.  Som kommer att framgå överensstämmer Freedom 
House metod för att bestämma nivåer av demokrati väl med den definition av 
demokrati som tidigare har angetts. Samtliga av de faktorer som definitionen 
innehåller kan nämligen anses vara tillgodosedda genom mätmetoden använd av 
”Freedom House”. 

Klassificeringen av världens stater av organisationen ”Freedom House” initierades i 
sin nuvarande form av Raymond Gastil men har sedermera övertagits av den 
nämnda organisationen. ”Freedom House” undersöker årligen de två aspekterna 
politiska rättigheter och medborgerliga friheter. För båda dessa dimensioner 
klassificeras länder utifrån en skala på 1-7 där ett lägre värde indikerar högre 
förekomst av de båda företeelserna. Dessa används sedan för att klassificera 
undersökningsenheterna som fria, delvis fria eller inte fria. De båda dimensionerna 
får sina värden utefter besvarandet av 10 frågor för politiska rättigheter och 15 för 
medborgerliga friheter. Dessa avser att undersöka förekomsten av dylika aspekter i 
respektive land. De 10 frågor som avser politiska rättigheter klassificeras enligt 
följande ordning: 

• Valprocess (3 frågor). 
• Politisk pluralism och deltagande (4 frågor). 

                                                           
444 Bollen och Paxton (2000), 61. Liknande resonemang förs av Hadenius och Teorell (2004); 
Diamond (1999).  
445 Cheibub et al. (2010); Munck och Verkuilen (2002). 
446 Se: Przeworski et al. (2000), 55-59. Detta bekräftas i egna kompletterande undersökningar. 
I Bilaga C - Tabell 1 genomförs en faktoranalys av den egna operationaliseringen (”Freedom 
House”) och Polity IV med data för åren 1998-2008. Utfallet visar att samtliga variabler 
laddar högt på en faktor. Inte heller är skillnaden för år 2008 särskilt stor jämfört med 
dikotoma mått. I Bilaga C - Tabell 2 visar en korrelationsanalys att den egna 
operationaliseringen (”Freedom House”), Polity IV samt det mest använda dikotoma 
demokratimåttet (ACLP) är signifikant (𝜌 < 0,01) korrelerade med varandra i spannet 0,876-
0,761. För en redogörelse av ACLP, se: Przeworski et al. (2000) 
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• Statens funktionsduglighet (4 frågor).  

Därutöver tillkommer två ytterligare frågor dels avseende traditionella monarkier 
utan partier och valprocesser och dels den etniska sammansättningen av stat eller 
territorier.447 De medborgerliga friheterna avser fyra kategorier av frågor: 

• Yttrande- och åsiktsfrihet (4 frågor) 
• Rättigheter för föreningar och organisationer (3 frågor) 
• Rättssäkerhet (4 frågor)  
• Privat autonomi och individuella rättigheter (4 frågor).  

Baserat på de svar undersökningsteamet anser sig få för respektive dimension 
översätts dessa i ett värde, mellan 1-7, för den totala nivån av politiska rättigheter 
respektive medborgerliga friheter i landet.448  

I den här studien kommer dessa båda dimensioner, politiska rättigheter och 
medborgerliga friheter, att tillsammans utgöra operationaliseringen av demokrati-
nivå. Medelvärdet för de båda dimensionerna används och skalan inverteras så att 
värdet 7 motsvarar en stat med den högsta nivån av demokrati och 1 den lägsta 
nivån av demokrati. Mätåret för variabeln är 2008. 

Fokus skiftas nu till att diskutera motsvarande operationalisering för e-demokrati. 
Samma utgångsantaganden gäller även för detta begrepp. Med andra ord krävs en 
operationalisering som möjliggör att nivåer av e-demokrati kan uppfattas och som 
i sin konceptualisering ligger nära den definition av e-demokrati som har givits. 
Tre förutsättningar influerar detta. Först och främst utgår operationaliseringen från 
den teoretiska syn på e-demokrati som genomsyrar denna avhandling där det 
poängteras att fenomenet kan variera i grad. En implikation av detta är att avföra 
eventuella dikotoma indikatorer e-demokrati. Därefter är en annan avgörande 
följd av det teoretiska resonemanget att operationaliseringen behöver utgöras av 
en ansats som mäter e-demokrati från utbudssidan, dvs. ett mått som uppfattar i 
vilken omfattning samhällen erbjuder medborgare e-demokratiska processer. Av-
slutningsvis är det centralt att beakta att operationaliseringen är tillräckligt 
universellt utformad för att möjliggöra global jämförelse och således följer den 
prioritetsordning av begreppet som har formulerats. I jämförelse med demokrati 
existerar här ingen stor flora av tillgängliga mått. Ett mindre antal tillväga-
gångssätt över e-demokratinivå på nationsnivå existerar emellertid.449 Ett av de 

                                                           
447 Freedom House, Methodology, 21 juni 2010.  
448 Freedom House, Methodology, 21 juni 2010.  
449 För dessa alternativ se: Norris (2001); Shirazi i: Ozok och Zaphiris red. (2009); Berry et al. 
(2008). Ett tänkbart alternativ återfinns också i det dataset som utvecklas av Darrell M. West 
men som primärt avser ”e-government” och inte e-demokrati. Se: West (2008).  
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mer etablerade alternativen är FN:s ”Department of Economic and Social Affairs” vilka 
författar den återkommande rapporten “UN E-Government Survey”. Förutom att 
studera hur framgångsrika organisationens medlemsstater är i arbetet med ”e-
government” inkluderar rapporterna även ett index som benämns ”E-Participation 
index”.  Detta index inbegriper samtliga 192 medlemsstater och mäter i vilken 
omfattning stater realiserar de möjligheter för deltagande i beslutsfattande som IT 
möjliggör.450 Som kommer att framgå medför detta index god begreppsvaliditet 
och god extern validitet genom att bestå av data för samtliga utvalda observatio-
ner. Följaktligen kommer indexet att fungera som operationalisering av begreppet 
e-demokrati. För det första överensstämmer indexets konstruktion med de tre olika 
processer för e-demokrati som tidigare har definierats, dvs. den innersta kärnan i 
den givna prioritetsordning som korresponderar till den globala undersökningens 
höga abstraktionsnivå. Indexet har således samma procedurorienterade syn på e-
demokrati som argumenterats för. På så sätt bedöms också denna operationalise-
ring ha god reskapacitet genom att bestå av en adekvat avvägning av intension och 
extension. Vidare är indexet utformat efter en kontinuerlig skala vilket möjliggör 
bestämning av nivå av e-demokrati.  

Totalt sett upplyser indexet om huruvida stater kan erbjuda informativa och 
deltagande tjänster eller funktioner via sina webbplatser. Detta utgörs av en 
kvalitativ bedömning där totalt sett 21 dylika tjänster eller funktioner studeras 
utifrån de tre processerna: 

• E-information (frågorna handlar dels om huruvida officiella 
webbplatser erbjuder grundläggande politisk information och dels om 
informationen sprids genom olika typer av onlinemedier). 

• E-konsultation (frågorna studerar förekomsten på webbplatser av 
funktionerna nödvändiga för e-konsultation och möjligheten för valda 
representanter för direkt kontakt med väljare). 

• E-beslutsfattande (frågorna uppfattar huruvida staten är villig att 
beakta influenser inkomna från medborgare via IT i den beslutsfattande 
processen).451  

Varje land betygssätts utifrån dessa båda processer på en skala 0-4 där det 
sammantagna värdet av de tre dimensionerna standardiseras i intervallet 0,0-1,0 
där 1,0 innebär den högsta omfattningen. Uppgifter från 2008 kommer att 
användas. 

                                                           
450 United Nations (2008). För en studie som använt detta se: Berry et al. (2008).  
451 United Nations (2008). Jämför med: Vedel (2006). 
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Oberoende variabler 
En brist i många prövningar av moderniseringsteorin är att de är smala i sin 
operationalisering av teorin.452 Denna svaghet hanterar denna avhandling, där de 
oberoende variablerna deducerade ur moderniseringsteorin är 19 till antalet och 
speglar olika aspekter av teoribildningen. Dessa har delats in i de tidigare funna 
fyra olika teman vilket framgår i Tabell  3-1 och överensstämmer med den tidigare 
kategoriseringen. 

Internationalisering speglar stater som i hög grad är utåtriktade. Internationella 
länder har en extrovert ekonomi, både vad avser import och export och omfattning 
av total handel är ett sätt att mäta detta. Globaliseringsindexet är en allmän 
indikator på hur globaliserat ett land är och innefattar förutom ekonomiska delar 
även omfattningen av social och politisk globalisering. 

Temat modern ekonomi inkluderar olika indikatorer på en lyckosam och 
diversifierad ekonomi. En modern ekonomi karaktäriseras som en ekonomi med 
en varierad varuproduktion och en lagstiftning och förvaltning som garant för stor 
ekonomisk frihet. Ett annat mått på diversifiering är ekonomiers grad av 
oljeberoende. En stor råoljeproduktion kan anses symbolisera enklare industri-
processer än de teknik- och humankapitalintensiva.453 En framgångsrik och 
diversifierad ekonomi borgar för en hög BNP och elkonsumtion per capita. En 
variabel som mäter staters egenskap som tjänstesamhälle är inkluderad, genom 
tjänstenäringens del av total sysselsättning.  Avslutningsvis förutsätts de militära 
utgifterna i allmänhet stå för en liten andel i en modern ekonomi. 

Länder som kan beskrivas som moderna välståndssamhällen har ett antal 
kännetecken. Välståndssamhällen antas ha en god hälsovård, i det här samman-
hanget närmast mätt genom spädbarnsdödlighet. Välståndssamhällen uppfattas 
också generellt vara mer urbana, något som i förlängningen underlättar en god och 
allomfattande offentlig serviceproduktion. Detta leder vidare till den totala 
omfattningen av välståndssamhällens offentliga sektor. Den antas vara större i 
samhällen med en stor offentlig välfärdsproduktion. I demokratiforskningen 
negligeras ofta betydelsen av jämlikhet inom ett samhälle. Framstående forskare 

                                                           
452 De som argumenterar för detta är främst: Wucherpfennig och Deutsch (2009); Teorell 
(2010).  
453 Oljeberoendet är infört som en s.k. dummyvariabel, vilken bara kan anta två värden – 
oljeberoende eller ej. Förutom att den bedöms spegla en mindre avancerad ekonomi är 
variabelns plats också berättigad med tanke på de regelmässiga undantag rika oljestater ofta 
förefaller vara utifrån moderniseringsteorin. Se: Barro (1999); Ross (2001).  
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inom disciplinen har försökt väcka frågan.454 Ett modernt välståndssamhälle 
förutsätts således vara ett samhälle som influeras av egalitära idéer vilket visar sig 
i formen av en jämlik inkomstfördelning. Ett aktuellt sätt att både uppfatta ett 
samhälles modernitet och graden av dess tekniska utveckling är att studera 
indikatorer avseende dess spridning av media, exempelvis andelen internet-
användare och mobiltelefonabonnemang bland befolkningen. 

Tabell  3-1 Sammanställning av oberoende variabler 

Internationalisering Data från år 
Total handel (% av BNP) 2005 
Globaliseringsindex 2005 
Modern ekonomi  
Militära utgifter (% av BNP) 2005 
Varukoncentration (% av total export) 1995 
Index över ekonomisk frihet 2003 
Tjänstenäringens del av total sysselsättning 1995-2008, tonvikt på åren 2005-2007 
Oljeberoende 2005 
BNP/capita 2005 
Elkonsumtion/capita 2004 
Modernt välståndssamhälle  
Urbaniseringsgrad (% av population) 2005 
Inkomstfördelning (rikaste 10 %) 2005 
Inkomstfördelning (fattigaste 20 %) 2005 
Offentliga sektorns storlek (% av BNP) 1999 
Spädbarnsdödlighet 2005 
Internetanvändare (per 1000 invånare) 2005 
Mobiltelefonabonnemang (per 1000 invånare) 2005 
Utbildning  
Läskunnighet (% av 15-åringar och uppåt) 2000 
Offentliga kostnader för utbildning (% av BNP) 2002-2005 
Gross enrollment ratio (%) 2005 
Andra förklaringar   
Befolkningsstorlek 2007 
Dominerande religion 2005 
Bredbandsabonnemang (per 100 invånare) 2005 

 
Det avslutande temat utbildning är kanske det mest etablerade inom moderni-
seringsteorins ram. Följaktligen antas ett samhälle med en framstående 
utbildningssektor avsätta en hög andel av de offentliga medlen till utbildnings-
väsendet. Att stora andelar av respektive åldersgrupp befinner sig i utbildnings-
systemet kan ses genom att studera gross enrollment ratio455. En av effekterna av 

                                                           
454 Se: Dahl (2007), 179. Där problematiserar författaren resursskillnader ur en demokratisk 
synvinkel. Se även Dahl (1971) och Tilly (2007). För aktuella empiriska studier se: Boix 
(2003); Vanhanen (2003).  
455 En träffande svensk term existerar inte. Indikatorn mäter åldersgruppers procentuella 
deltagande i den utbildning åldersgruppen omfattar. 
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en stats lyckosamma satsning på utbildning är företeelsen med en utbredd läs-
kunnighet bland personer över 15 år.  

För att stärka säkerheten i resultaten kommer det i prövningen av moderniserings-
teorin även kontrolleras för andra tänkbara förklaringar till demokrati och e-
demokratinivå. Anledningen till detta är att minimera risken för spuriösa 
samband. Eftersom två olika typer av analyser kommer att genomföras kommer 
det att kontrolleras för olika variabler när den beroende variabeln utgörs av 
demokrati, respektive e-demokrati. En är dock gemensam och en traditionell 
kontrollvariabel, den befolkningsmässiga storleken vars relation med demokrati 
och e-demokrati explicit har behandlats avseende båda varianterna av 
demokrati.456 Det finns dessutom fog för att inkluderar variabler från kontrast-
erande teoretiska förklaringar till demokrati och e-demokrati. I fallet med demo-
krati kommer det därför kontrolleras för vilken den dominerande religionen är i de 
studerade länderna. Tidigare centrala studier har funnit både att demokratinivå 
har positiva relationer med kristendom och negativa med förekomsten av islam 
och kan på så sätt vara en avgörande faktor i förklaring av demokratinivå.457 Vad 
gäller e-demokrati kommer det att kontrolleras för andelen bredbandsabonnemang 
i befolkningen. Det blir en lämplig metod för att få en uppfattning om den tekniska 
infrastrukturen i respektive land. Genom att inkludera en sådan variabel är det 
möjligt att kontrollera för teknikorienterade teorier vilka särskilt betonar vikten av 
särskilda tekniska förutsättningar för utvecklandet av e-demokrati.458  

Som kan noteras härstammar data primärt från 2003-2005. I ett fåtal fall har äldre 
uppgifter använts.  Särskilt vissa av variablerna lider av förhållandevis kraftiga 
bortfall medan den absolut största majoriteten innehar uppgifter för mer än 130 
länder. För en mer detaljerad redovisning se Bilaga A – Variabelsammanställning 
och urval: global undersökning. 

Datainsamling  
Källorna till dessa variabler härstammar från olika håll. Cirka hälften har hämtats 
från de två databaserna ”Data Bank 1975-2005” respektive ”A Comparative Data Set”. 
Källor till dessa är etablerade såsom ”Human Development Reports” tillgodosedda 
av FN-organet UNDP och ”CIA World Factbook”. Indexet för ekonomisk frihet 
påbörjades 1995 och har sedan utvecklats till ett årligt vedertaget sätt för att mäta 
ekonomiers frihet. Data till den andra hälften av variablerna har samlats in från 
uteslutande etablerade och trovärdiga källor såsom ”CIA Factbook”, ”Human 
                                                           
456 För demokrati se: Dahl och Tufte (1973); Diamond (1999). För e-demokrati se: Scott (2006); 
Saglie och Vabo (2009); Medaglia (2007); Wohlers (2009). 
457 Barro (1999); Hadenius (1992). Teorell (2010) nyanserar detta.  
458 Norris (2001).  
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Development Report” och ”International Telecommunication Union”. Indexet för 
globalisering är insamlat från Axel Drehers dataset. I vissa fall har dessutom data 
från databaser eller de egna insamlade uppgifterna använts för att komplettera 
varandra. Internationell data kan vara svår att kvalitetssäkra. Det finns flera 
faktorer som spelar in i arbetet med detta. Särskilt vägledande har urvalet varit, 
åsyftande både den kanal som tillgängliggjort informationen samt, om annan, 
organisationen som står bakom insamlingen av densamma. Det goda omdömet 
som förknippas med exempelvis FN, CIA och ITU har getts stor vikt. Därutöver 
medför användandet av data från redan etablerade databaser en betydande 
kvalitetssäkring.  

Tillvägagångssätt 
Operationaliseringen av både beroende och oberoende variabler har behandlats. 
Nästa steg blir att beskriva tillvägagångssättet för analyserna. Sammantaget utgörs 
detta av en tvärsnittsdesign. De båda beroende variablerna kommer att behandlas i 
tur och ordning och initialt genomförs separata linjära korrelationer mellan 
beroende variabel och samtliga påverkansvariabler där ”Pearsons” korrelation be-
räknas. För multikategoriska variabler genomförs istället medelvärdesberäkningar. 
Analyserna signifikanstestas och fungerar som kriterium för vilka av variablerna 
ur moderniseringsteorin som skall behållas till nästa steg i analysen där multi-
variata regressionsanalyser enligt minsta-kvadratmetoden (OLS) används. Initialt 
hanteras variablers från moderniseringsteorins simultant så att de betydande 
variablerna särskilt kan urskiljas. Därefter kontrolleras också för de alternativa för-
klaringarna till de beroende variablerna som har beskrivits ovan.  

Anledningen till denna ansats har att göra med fördelen att simultant hantera flera 
oberoende variabler. Det blir särskilt intressant i detta fall då den potentiellt 
förklarande teorin är så omfattande och i sin tur kan delas in i underliggande 
delar. Metodvalet kan direkt associeras till forskningsfrågan som avser att genom 
sambandsanalyser fastställa förklaringar till variationer i de beroende variablerna. 
Det rimligaste alternativet till detta är en longitudinell undersökning. Även om det 
skulle göra det möjligt att spåra förändringar i den beroende variabeln över tid, 
medför ett sådant tillvägagångssätt även nackdelar. Först och främst blir det då 
svårare att göra den extensiva prövning av moderniseringsteorin som har 
skisserats och som har identifierats som en brist i litteraturen.459 Vidare försvåras 
en sådan teknik av den korta tidsserien av tillgänglig data för den ena beroende 
variabeln, e-demokrati, för vilken endast fem möjliga mätpunkter finns.460 
Avslutningsvis visar analyser att variationen över tid är märkbart låg i de 
                                                           
459 Wucherpfennig och Deutsch (2009); Teorell (2010). 
460 Peters (1998). 
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beroende variablerna, något som tydligt minskar motivet till longitudinella 
analyser.461 I analysen kommer signifikanstest att användas. Det kan förefalla 
märkligt när observationerna utgör i princip ett totalurval. Här följs dock logiken 
från rådande metodlitteratur om att signifikanstest är ett lämpligt sätt för att 
avgöra stabiliteten i sambands styrka och stärka robustheten i skattningarna.462  

För att stärka säkerheten i analyserna kontrolleras genomgående för multikollinea-
ritet463, heteroskedasticitet464 samt inflytelserika avvikelser i de multivariata model-
lerna. Det första sker genom ”variance inflation factor” (VIF) som studerar om multi-
kollinearitet har ökat variansen i koefficienterna. Inga regressionsmodeller har 
godtagits där VIF>5. Heteroskedasticitet undersöks genom att studera regressions-
residualer mot skattade värden. Dessutom studeras huruvida residualerna är 
normalfördelade genom histogram och ”P-P plots”. Inflytelserika avvikelser i 
regressionerna utesluts om nödvändigt.     

De beroende variablerna avser år 2008 och de oberoende 2005. I det här fallet har 
en tidsskillnad på tre år utgjort en riktlinje. I vissa fall har emellertid både en kor-
tare och längre tidsperiod accepterats, då det ofta föreligger svårigheter i adekvat 
datatillgång. 

Svårigheter 
Som det tidigare har argumenterats för är stor del av framgången för globala 
studier avhängig valida operationaliseringar av de beroende variablerna. Det blir 
fullständigt avgörande att kunna operationalisera begrepp på så sätt att det finns 
en enhetlighet i utfallet oavsett var än på jorden de tillämpas. Genom att simultant 
ta hänsyn till begreppens abstraktionsnivå och begreppsvaliditet erhålls en 
adekvat operationalisering av de båda beroende variablerna.  

Utformningen av den data som grundlägger denna delundersökning möjliggör 
inte att kausala mekanismer kan förklaras och identifieras. Tidigare har det visat 
på vilken typ av data och analyser detta skulle kräva. Med tanke på att detta 
saknas är Dankwart Rustows kritik från 1970 alltjämt aktuell: ”Now, correlation 
evidently is not the same as causation – it provides at best a clue to some sort of causal 

                                                           
461 För demokratinivå se resonemanget fotnot 446 och analysen i Bilaga C - Tabell 1. För e-
demokratinivå se Bilaga C - Tabell 3. Faktoranalysen av den beroende variabeln för de fem 
tillgängliga åren visar att samtliga variabler laddar på en faktor. 
462 Landman (2008), 53; Teorell och Svensson (2007), 215-218; Pennings et al. (2006), 128. 
463 Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler i multivariata modeller är 
korrelerade med varandra vilket ökar standardfelet och ger mindre pålitliga analyser.  
464 Heteroskedasticitet innebär att spridningen av residualerna i regressionsmodellerna 
varierar och inte är konstant vilket gör att analyserna blir mindre effektiva. 
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connection without indicating its direction.”465 Skillnaden mot dåtidens studier är 
emellertid att man i samma modeller simultant kan kontrollera för alternativa 
teoriers förklaring till variationer i den beroende variabeln. Detta kommer alltså att 
göras för att öka tillförsikten i svaret på huvudfrågan om ekonomisk utveckling 
och välstånd förklarar variationer i demokrati och e-demokrati.  

METOD: NATIONELL UNDERSÖKNING 
Den nationella undersökningen har till uppgift att pröva den hypotes som har 
härletts ur moderniseringsteorin och på så sätt bidra till besvarandet av den 
motsvarande forskningsfrågan. Detta görs genom att studera huruvida e-
demokrati i Sveriges kommuner kan förklaras av aspekter som deras välstånd och 
ekonomiska utveckling. För att tillgodose detta genomförs statistiska analyser i 
form av tvärsnittsundersökningar av Sveriges samtliga kommuner där variabler 
som tar fasta på e-demokratinivå, ekonomisk utveckling och välstånd samt 
alternativa förklaringar till e-demokrati inkluderas.  

Först beskrivs urvalet av undersökningsobjekten, därefter hur begreppen har 
operationaliserats och data insamlats. Avslutningsvis beskrivs tillvägagångssättet 
och vissa svårigheter förknippade med undersökningen. 

Urval  
Objekten i undersökningen är Sveriges 290 kommuner. Utifrån de båda teorierna 
som relateras till e-demokrati är Sverige särskilt intressant. Sverige och dess 
kommuner är ekonomiskt utvecklade och har ett stort välstånd. Vidare återfinns 
de härledda aspekterna av social hållbarhet tydligt i landet, något som ger goda 
förutsättningar för den följande lokala studien. Avslutningsvis är också Sverige ett 
av de ledande länderna i den informationstekniska utvecklingen, ett av fundamen-
ten för e-demokrati. De aspekter som kommer att undersökas förekommer alltså i 
landet. På så sätt kan man nå en tillfredsställande variation både på beroende och 
oberoende sida. Undersökningsenheterna listas i Bilaga B – Variabelsammanställ-
ning och urval: nationell undersökning. 

Att välja dessa 290 kommuner är en jämkning av det tidigare citerade rådet som B. 
Guy Peters formulerar för jämförande studier. Först och främst bör man dock 
notera att ansatsen strikt menat medför att inget urval görs. Vid en given tidpunkt 
är således alla kommuner representerade. En sådan design bidrar till den brist 

                                                           
465 Rustow (1970), 342.  
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inom jämförande politik, som alltför ofta ignorerar subnationella enheters 
betydelse till förmån för att betrakta nationer som homogena enheter.466  

Peters råd om att maximera experimentell variation är svårt att nå med valet av 
just de svenska kommunerna. Förvisso visar de, utifrån flera perspektiv, på stora 
skillnader, även om de globalt sett är en relativt homogen grupp. Det man kanske 
spontant tänker på är det stora spann av folkmängd och geografisk storlek som 
dessa kommuner representerar. Landets mest befolkade kommun Stockholm har 
mer än 300 gånger så många invånare som Bjurholms kommun. Än större är 
skillnaderna i kommunernas geografiska storlek, från Sundbybergs 8,8 till Kirunas 
nästan 21 000 km2. Trots skillnader existerar många likheter, dels kulturella men 
också sådana som utgår från faktumet att Sverige är en enhetsstat och att 
kommunerna ges samma politiska befogenheter. Globalt sett är de valda fallen på 
många sätt naturligtvis homogena. 

De andra två råden förmedlade av Peters blir emellertid lättare att leva upp till 
med detta val av fall och de formar den metodologiska anledningen till urvalet. 
Den goda kvalitén på insamlad data möjliggör effektivt att variation kopplad till 
felaktigheter i mätningar kan minimeras. Urvalet stärker på så sätt redan på 
förhand reliabiliteten i jämförelse med många andra tänkbara urval. Det tredje av 
Peters råd försummas tyvärr alltför ofta i tvärsnittsstudier men i detta fall sörjer 
studiens design för goda möjligheter till att kontrollera för extern variation. Detta 
sker på två sätt. För det första möjliggör god datatillgång att moderniseringsteorins 
förklaringskraft kan studeras simultant med andra potentiella förklaringar till e-
demokrati. För det andra innebär valet av fall att många andra potentiella 
påverkansvariabler är konstanthållna i och med de svenska kommunernas många 
liknande drag. Sammantaget stärker detta vissheten som kan riktas mot 
resultaten.467  

Operationaliseringar och datainsamling 
Ett flertal begrepp skall göras mätbära för att en statistisk analys skall kunna 
genomföras. Den beroende variabeln, e-demokrati, måste operationaliseras med 
hänsyn till teoretiska utgångspunkter och abstraktionsnivå. Av den anledningen 
måste också ambitionen om att e-demokrati kan variera i nivåer beaktas. Två 
grupper av oberoende variabler ingår därutöver, dels de som är hämtade ur 
moderniseringsteorin och dels de variabler som inkluderas för att kontrollera för 
extern variation. Operationalisering av dessa hanteras nedan i tur och ordning. 
Avslutningsvis diskuteras hur datainsamlingen gått till.  

                                                           
466 Rokkan (1970), kap. 2. 
467 Se: Peters (1998), 35.  
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Beroende variabel 
Ett mått på de svenska kommunernas e-demokratinivå finns inte att tillgå. Av den 
anledningen konstrueras den beroende variabeln genom att ett additivt index 
skapas. Nödvändig underliggande data till detta existerar och har så gjort även 
sedan några år tillbaka. Med två rapporter från 2001 respektive 2002 genomförde 
fackförbundet SKTF undersökningar med syfte att studera hur väl dels 
informationsgivning och dels deltagande möjliggjordes via landets samtliga 
kommuners hemsidor.468 Även om mycket av materialet är relevant, dvs. det mäter 
aspekter av e-demokrati även utifrån denna avhandlings definition av begreppet, 
går utvecklingen så fort på området att materialet nu får beskrivas som inaktuellt. 
2009 presenterade dock Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport som 
också denna studerar förekomsten av viss information och vissa funktioner på 
kommunernas hemsidor, däribland sådana som direkt kan kopplas samman med 
e-demokrati.469 En annan relevant datakälla är SCB:s (Statistiska Centralbyråns) 
Demokratidatabas där data om vissa företeelser på kommuners hemsidor finns 
insamlade. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för att utveckla ett adekvat 
mått.  

Den beroende variabeln, e-demokratinivå, utgörs följaktligen av en egen 
indexering. Data som grundlägger indexet är av kvalitativ art och anger, till 
absolut största del, existensen av vissa funktioner på kommuners hemsidor. Ett 
alternativ till detta hade varit att använda den beräknade indexeringen i SKL:s 
rapport. Det hade emellertid försämrat den begreppsliga validiteten genom att inte 
skapa en nödvändig balans mellan e-demokratins olika dimensioner. I enlighet 
med den använda definitionen är istället det skapade indexet konstruerat för att 
uppfatta olika aspekter av e-demokrati. Det avser i huvudsak två delar: 
informationsspridning av den politiska processen med hjälp av IT respektive 
möjligheten, med hjälp av tekniken, till interaktion mellan medborgare och 
politiker respektive tjänstemän. En tredje del återfinns både i definitionen och i 
litteraturen, vilken beskriver i vilken utsträckning medborgarna involveras i 
beslutsfattande. Denna del av e-demokrati inkluderas inte i operationaliseringen 
då denna möjlighet i praktiken är mycket begränsad hos landets kommuner. Det 
gör också att någon relevant data över användningen av IT för att involvera med-
borgarna i beslutsprocesser inte existerar.470 Högre värden på detta index ger alltså 
medborgarna bättre möjligheter till lokal politisk information eller diskussion med 

                                                           
468 SKTF (2001), (2002).  
469 SKL (2009).  
470 Just dessa tre processer diskuteras i: Vedel (2006). Även FN:s ”E-Participation Index” 
använder dessa tre delar för att operationalisera e-demokrati. Se: United Nations (2008), 18.  
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hjälp av IT. Uppgifterna härstammar från 2008-2009 förutom vad gäller en under-
liggande variabel som avser år 2007.  

Indexet mäter på så vis omfattningen av de kanaler som kommuner erbjuder sina 
medborgare när det kommer till information och delaktighet via i huvudsak sina 
hemsidor. Indexet uppfattar således utbudssidan i enlighet med den avgränsning 
som tidigare gjordes, inte i vilken utsträckning dessa möjligheter tas tillvara av 
medborgarna. Enligt den givna definitionen och prioriteringsordningen bestäms 
nivåer i e-demokrati av företeelsen av funktioner som möjliggör deltagande i 
informations-, diskussions- och beslutandeprocesser, men också av förekomsten av 
de medborgerliga och politiska rättigheter som präglar demokratier. Det hade 
alltså varit önskvärt att bl.a. kunna mäta hur exempelvis yttrande- och 
föreningsfrihet tillämpas i ett e-demokratiskt sammanhang. Med tanke på att 
dylika rättigheter är konstituerade i den svenska grundlagen får man istället anta 
att de efterlevs även i de demokratiska processer som sker med hjälp av IT ute i 
landets kommuner. Tillgodoseendet av denna aspekt hanteras således inte genom 
operationaliseringen av den beroende variabeln utan genom konstanthållning som 
en följd av urvalet. Sammantaget medför detta att prioritetsordningen för den 
tidigare givna definitionen efterlevs. På så sätt ges god begreppsvaliditet. Detta 
implicerar följaktligen en operationalisering med en högre grad av intension än i 
den globala undersökningen och en bättre analytisk precision.   

Den del av e-demokratiindexet som tar fasta på informationsaspekten utgörs av sju 
olika egenskaper, i huvudsak hämtade från kommunernas hemsidor. Bland dessa 
studeras exempelvis om kalendarium över kommunfullmäktiges sammanträden 
och protokoll från dessa sammanträden publiceras på hemsidan. Även det faktum 
att information kring den politiska ordningen och presentation av kommunens 
budget studeras. En företeelse som delvis går utöver hemsidornas funktioner är 
huruvida TV- radio- eller webbsändningar förekommer från kommunfullmäktiges 
sammanträden. I de flesta fall besvaras dessa variabler med ett ja eller ett nej, i 
vissa fall är också ”delvis” eller ”ja, vissa” giltiga svar. Den del av indexet som 
uppfattar möjligheter till kanaler för medborgerlig diskussion och i förlängningen 
eventuell influens av politiken, utgörs av sex variabler. Precis som i det ovan 
beskrivna fallet redogör dessa för förekomsten av, eller alternativt avsaknaden av, 
en viss funktion på kommuners hemsidor. Det som studeras är bl.a. förekomsten 
av debattforum, klagomål eller synpunktshantering samt kontaktuppgifter till 
politiker. För en mer detaljerad beskrivning av vilka variabler som ingår hänvisas 
till Bilaga B – Variabelsammanställning och urval: nationell undersökning. 

Indexet får sin form genom att utfallet av de totalt 13 frågorna och påstående 
transformeras till numeriska värden, där ”ja” ges värdet 1, ”delvis” eller ”ja, vissa” 
värdet 0,5 och ”nej” värdet 0. En av variablerna bedöms vara av sådan relevans att 
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den faktorn viktas dubbelt, nämligen förekomsten av debattforum. Utfallet av 
dessa 13 frågor summeras därefter vilket gör att e-demokratiindexet kan anta 
värden mellan 0-14 där ett högt utfall motsvarar en väl utbyggd e-demokrati. 
Anledningen till att dessa summeras har att göra med att de olika delmängderna 
anses komplettera varandra utan att någon av dem specifikt är ett nödvändigt 
inslag för e-demokrati.  

Operationalisering som genomförs av e-demokrati har starkt teoretiskt stöd. Det 
visar jämförelser med tidigare uttolkningar och operationaliseringar av e-
demokrati.471 Den teoretiska utgångspunkten förutsätter att operationaliseringen 
av e-demokrati motsvaras av ett konsistent mått. Test av reliabilitet, detta genom 
”Cronbach’s alpha”, antyder detta, se Bilaga D - Tabell 1. Resultatet är förvisso inte 
fullständigt övertygande, men tillsammans med det teoretiska stödet bedöms detta 
dock spegla en adekvat operationalisering av e-demokrati.472  

Oberoende variabler 
De oberoende variablerna som är deducerade ur moderniseringsteorin är 18 till 
antalet. Som det teoretiska avsnittet har visat är antalet tänkbara variabler som på 
något sätt fångar ekonomisk utveckling och välstånd mycket stort. Precis som i den 
globala studien kan beaktandet av detta bidra till en mer omfattande prövning av 
teorin.473 Med denna utgångspunkt blir uppgiften att avgränsa valet av förklarings-
krafter till de mest teoretiskt relevanta. Ett sätt att begränsa antalet oberoende 
variabler som genomgående kommer att tillämpas, är att bortse från inom-
kommunala skillnader till förmån för medelvärdesberäknade värden. De olika 
variablerna är kategoriserade enligt de fyra typer av förklaringar som moderni-
seringsteorin anses rymma och som tidigare har behandlats och funnits i 
litteraturen. Dessa framgår i Tabell  3-2 och beskrivs mer detaljerat i Bilaga B – 
Variabelsammanställning och urval: nationell undersökning.  

De indikatorer som tillhör gruppen internationalisering uppfattar de kommuner 
som är en aktiv del av sin omvärld. Det gäller kommuner som har en betydande 
handel med andra länder och som präglas av att många utländska företag är verk-
samma i kommunen.  

De kommuner med en modern ekonomi har flera kännetecken. Ett sådant avser 
näringslivet i kommunen där moderna ekonomier anses ha en omfattande tjänste-

                                                           
471 För teoretiska konceptualisering se: Vedel (2006). För operationaliseringar från 
utbudssidan på subnationell nivå se: van der Graft och Svensson (2006); Medaglia (2007); 
Scott (2006); Wohlers (2006).  
472 Se: Pennings et al. (2006).  
473 Wucherpfennig och Deutsch (2009); Teorell (2010). 
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sektor, bl.a. på bekostnad av en mindre tillverkningsindustri. En ytterligare 
dimension som rör den lokala arbetsmarknaden är sysselsättningen i kommunen, 
där en framgångsrik ekonomi utmärks av låg arbetslöshet.  Förutom kvalitéer bör 
man också beröra storleken på kommuners ekonomier. Ett mått motsvarande det 
på nationsnivå så ofta använda BNP existerar inte över svenska kommuner. Ett 
fullvärdigt alternativ är att istället studera lönesumman i kommunen.474 Detta mått 
kompletteras med nettoförmögenheten per invånare i kommunen, som en 
ytterligare indikator över samhällens allmänna välstånd.  

Tabell  3-2 Sammanställning av oberoende variabler hämtande från moderniseringsteorin 

 Data från år 

Internationalisering  
Global handel (import och export per kommuninvånare)  2006 
Andel utländska företag (i %) 2006 
Modern ekonomi  
Förvärvsinkomst (medelvärde) 2006 
Förmögenhet (medelvärde) 2006 
Andelen arbetslösa (i %) 2006 
Andelen verksamma i tjänstesektorn (per 1000 förvärvsarbetande) 2006 
Andel verksamma i tillverkningssektorn (per 1000 förvärvsarbetande) 2006 
Modernt välståndssamhälle  
Ginikoefficient (mellan 0-1) 2006 
Befolkningstäthet (invånare per km2) 2006 
Medellivslängd för kvinnor 2004-2008 
Medellivslängd för män 2004-2008 
Ohälsotal (antal ohälsodagar i medeltal per försäkrad) 2006 
Kommunkostnader (för egentlig verksamhet, per invånare) 2006 
Utbildning  
Andelen högutbildade (i % ) 2006 
Andelen lågutbildade (i %) 2006 
Utbildningskostnad (per invånare) 2006 
Högskoleövergång (i %, andelen som övergår till högskolestudier) 2006 
Studieskuld (medelvärde i kr) 2006 

 
Att uppfatta vad som är moderna välståndssamhällen kräver ett batteri av variabler. 
De här typerna av samhällen har rimligtvis ett allmänt gott hälsotillstånd, vilket 
exempelvis kan mätas genom att studera medellivslängd och ohälsotal. Man kan 
också resonera enligt argumentationen om att ett välståndssamhälle har en mer 
omfattande kommunal verksamhet än vad andra kommuner har och således högre 
kommunala kostnader. Det blir att jämföra med det globala måttet över storleken 

                                                           
474 Se exempelvis: ITPS (2009). I denna publikation argumenteras för lönesumma som ett 
fullgott alternativ till regionala bruttonationalprodukten. Genom att det använda värdet 
endast inkluderar de som faktiskt har en förvärvsinkomst blir snedfördelningen mindre 
p.g.a. att gruppen som arbetspendlar över nationsgränserna, och således saknas i statistiken, 
kan hanteras. 
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på offentlig sektor. I sin tur kan det också associeras med en hög befolkningstäthet 
vilket borgar för en mer omfångsrik offentlig tjänsteproduktion. Avslutningsvis 
kännetecknas välståndskommuner som samhällen med en jämn spridd inkomst-
fördelning. Man bör dock vara medveten om att det svenska transfererings-
systemet har inbyggda mekanismer för att tillgodose jämnare spridning av 
resurser.  

Det avslutande temat syftar till att uppfatta ett av ett modernt samhälles främsta 
kännetecken, nämligen en framgångsrik utbildning. På så sätt övergår i framgångs-
rika kommuner en stor andel av gymnasisterna till högskolestudier. Kommunen 
kan således sätt dra fördel av en stor grupp högt utbildade och i förlängningen 
attrahera företag som efterfrågar avancerad kompetens. I analogi med detta är 
gruppen lågt utbildade liten. En annan indikator som grundat på det svenska 
utbildningssystemet återspeglar detta är graden av studieskulder i befolkningen. 
Avslutningsvis är ett plausibelt antagande att framgångsrika kommuner avsätter 
mer medel för att förbättra kvalitén i grund- och gymnasieskolan.  

I linje med de skäl som tidigare angetts inkluderas i analysen även ett ytterligare 
antal variabler. I denna grupp ingår kommunens geografiska tillhörighet, fördelat 
på landsdel och länstillhörighet. Det kan även vara meningsfullt att dela in 
kommunerna i varierande regiontyper, vilket blir ett översiktligt sätt att återge 
deras allmänna möjligheter för regional utveckling. På så sätt kan beskrivning av 
varierande e-demokratinivå ske utifrån olika geografiska tillhörigheter. Syftet blir 
att klargöra spridningen av e-demokrati utifrån olika indelningsgrunder. 

För att stärka resultaten trovärdigheten i utfallet av resultaten blir det också 
nödvändigt att kontrollera för andra potentiella förklaringar till e-demokrati. Dessa 
går samtliga utanför moderniseringsteorins ram och förklarar e-demokrati baserat 
på andra teoretiska föreställningar, se Tabell  3-3. De alternativa förklaringarna till 
e-demokrati kan även kategoriseras i ett antal undergrupper. En traditionell 
variant av kontrollvariabler är sådana som beaktar storlek. Det finns dock både 
empiriska och teoretiska belägg för att kontrollera för sådana faktorer. Både 
statsvetenskaplig och e-demokratisk forskning har uppmärksammat relationen 
mellan storlek och demokrati respektive e-demokrati vilket motiverar kontroll 
både för kommuners befolkningsmässiga storlek men även dess areal.475 I den 
omfattande forskningsinriktningen som tar fasta på kulturella aspekter i relation till 
demokrati återfinner man ett antal relevanta angreppssätt. I forskning har man 
exempelvis funnit att medborgare är mer politiskt medvetna och engagerade i 
                                                           
475 För demokrati se: Dahl och Tufte (1973); Diamond (1999). För e-demokrati och explicit 
subnationella enheter se: Scott (2006); Medaglia (2007); Saglie och Vabo (2009); Wohlers 
(2009). 
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samhällen som är demokratiska än i mindre demokratiska.476 En antagande blir 
därför att undersöka om kommuner där medborgarna uttrycker ett stort formellt 
politiskt engagemang också är mer e-demokratiska. Detta motiverar att inkludera 
kommunalt valdeltagande och omfattningen av personröster i samma val som 
alternativa förklaringar till e-demokrati. Valdeltagande kan uppfattas som ett brett 
mått på det generella politiska intresset i kommunen medan användandet av 
personröster kan anses uttrycka ett djupare politiskt intresse, vilket kräver större 
politiska kunskaper. En besläktad forskningsinriktning utgår från vikten av ett 
aktivt medborgarskap där inte nödvändigtvis just politiskt engagemang är 
avgörande.477 Således inkluderas omfattningen av ideella föreningar i kommu-
nerna som ett mått på det civila samhälle som möjliggör sådana aktiviteter. 
Karaktäristiska funna internt i kommuners politiska system kan också vara av 
tänkbar betydelse för utbyggnaden av en e-demokrati. Utan att komma med 
normativa påståenden inkluderas en dikotom variabel som mäter den politiska 
tillhörigheten (höger- eller vänsterblock) för kommunstyrelseordförande i 
respektive kommun.  Variabeln inkluderas förutsättningslöst för att studera om 
ideologisk inriktning kan förklara e-demokrati. Avslutningsvis kommer det också 
att kontrolleras för en mer teknikorienterad förklaring till e-demokrati. En uttolkning 
av teknikdeterminism skulle i detta sammanhang medföra att den tekniska 
utvecklingen inte bara föranleder e-demokrati, vilket får betraktas som en 
förutsättning, men rättare uttryckt även är den faktor som styr och förklarar utfall 
av e-demokrati och variationer däri. 478  För att kontrollera detta inkluderas hur den 
trådburna internettillgången varierar bland landets kommuner. En begränsning 
med detta val är att en växande andel av internetanslutningarna idag sker över 
mobilt nät. Variabeln bedöms dock alltjämt vara en adekvat indikator för att 
uppfatta de tekniska förutsättningarna för utövandet av e-demokrati, framförallt 
med tanke på att undersökningen avser ett antal år tillbaka i tiden.  

Tabell  3-3 Oberoende variabler med annan teoretisk bakgrund 

 Data från år 
Befolkningsmängd 2006 
Areal (km2) 2006 
Valdeltagande i kommunval (i %) 2006 
Personröster i kommunval (i %) 2006 
Antal invånare per antalet aktiva ideella föreningar 2006 
Kommunstyrelseordförandes blocktillhörighet 2006 
Trådbunden internettillgång bland befolkningen (i %) 2006-2007 

 

                                                           
476 Se: Almond och Verba (1965). 
477 Putnam (2003). 
478 Norris (2001), 106. 
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Datainsamling 
Det index som utgör den beroende variabeln härstammar från två olika källor. 
Fyra av de totalt 13 variablerna härstammar från SCB:s Demokratidatabas och avser 
en indikator speglandes år 2007 och de övriga tre år 2008. Informationen är 
inhämtad genom enkätundersökningar. Den andra källan till den beroende 
variabeln är SKL:s rapport ”Information till alla? – en granskning av kommunernas 
information till medborgarna” som uteslutande studerat olika funktioner på samtliga 
kommuners hemsidor. Undersökningen har genomförts av studenter vilka getts 
två minuter att finna svar på respektive fråga, exempelvis finns det e-postadress 
till alla politiker i fullmäktige och nämnder? Dessa uppgifter härstammar från år 
2009. Bortfallet från dessa båda datakällor är i allmänhet låg. Ett fåtal kommuner 
saknar dock helt uppgifter från SCB:s Demokratidatabas.479 SKL:s undersökning är 
däremot heltäckande.  

Om man övergår till att studera de oberoende variablerna så kan det noteras att 
dessa härstammar från åtta olika datakällor. 13 av variablerna är hämtade direkt 
eller indirekt från SCB:s regionala statistik. Därutöver har uppgifter till fyra 
variabler hämtats från Kommundatabasen som administreras av Rådet för främjande 
av kommunala analyser. En handfull indikatorer har hämtats från Svenskt 
Näringslivs Kommunfakta och Dagens Nyheters, DN Factlab. I flera utav dessa fall 
är ursprungskällan, antingen delvis eller fullt ut, andra, däribland SCB och Skol-
verket. Vidare har också uppgifter hämtats direkt från de statistikinsamlande 
myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Post och Tele-
styrelsen. Uppgifter för kommunstyrelseordförandens blocktillhörighet här-
stammar från SKL, i några få fall kompletterat med egna insamlade uppgifter 
direkt från kommunerna. Nästintill alla av de oberoende variablerna avser år 2006. 
Data till de oberoende variablerna är förutom i ett fall fulltäckande utan bortfall.480 
Vägledande i insamlingen av data har varit tillgängligheten från etablerade källor, 
däribland samhällsvetenskapliga databaser och statistikinsamlande myndigheter.  

                                                           
479 Därav bör försiktighet råda vid uttolkningar av Vellinge, Åsele och Öckerö kommuners e-
demokratinivå. Ytterligare tio kommuner saknar uppgifter för en av de frågor som grundar 
indexet.  
480 För två av observationerna redovisas ingen data för variabeln antal invånare per antalet 
aktiva ideella föreningar. Anledningen till detta är emellertid inte att data saknas. I det ena 
fallet, Nykvarns kommun, saknas helt aktiva ideella föreningar vilket gör att ingen data 
redovisas för kommunen. Det andra fallet är Knivsta, som är ett mycket avvikande fall, 
drygt 16 standardavvikelser från medelvärdet. Det gör att observationen exkluderas för att 
nå stabilare resultat.   
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Tillvägagångssätt 
Metoden i denna empiriska del kommer att vara av kvantitativ art och innebära 
statistiska analyser. Följande tillvägagångssätt tillämpas. Initialt genomförs 
separata linjära korrelationer mellan den beroende variabeln och samtliga 
påverkansvariabler där ”Pearsons” korrelation beräknas. Signifikanstest genomförs 
av dessa korrelationer och de fungerar som kriterium för vilka av variablerna ur 
moderniseringsteorin som skall behållas till nästa steg i analysen. Detta efterföljs 
av multivariata regressionsanalyser där minsta-kvadrat-metoden (OLS) används. 
Initialt hanteras moderniseringsteorins variabler simultant för att urskilja vilka 
faktorer som är av särskild vikt. Avslutningsvis kontrolleras också för de andra 
potentiella förklaringskrafter som går utöver moderniseringsteorin. Om ett särskilt 
betydelsefullt samband kan noteras mellan ekonomisk utveckling och välstånd 
respektive e-demokrati kommer en fördjupad analys ske kring detta. Precis som i 
de globala analyserna kommer signifikanstest att användas och samma metodo-
logiska logik tillämpas trots att hela populationen ingår.481 

Även detta metodval kan relateras till forskningsfrågan som avser att genom 
sambandsanalyser fastställa förklaringar till variationer i e-demokratinivå. Ett 
alternativ till denna tvärsnittsdesign är en longitudinell undersökning. 482 En sådan 
forskningsstrategi omöjliggörs emellertid då någon enhetlig tidsserie för den 
beroende variabeln inte existerar  

För att stärka säkerheten i analyserna kontrolleras genomgående i de multivariata 
modellerna för multikollinearitet och heteroskedasticitet, inflytelserika avvikelser 
och robusta regressioner skattas.  Det första sker genom ”variance inflation factor” 
(VIF) som studerar om multikollinearitet har ökat variansen i koefficienterna. Inga 
regressionsmodeller har godtagits där VIF>5. Heteroskedasticitet undersöks 
genom att studera regressionsresidualer mot skattade värden. Dessutom studeras 
huruvida residualerna är normalfördelade genom histogram och ”P-P plots”. 
Inflytelserika avvikelser i regressionerna noteras särskilt och utesluts om 
nödvändigt. För att ytterligare stärka säkerheten i utfallet genomförs genom-
gående robusta skattningar av de multivariata analyserna. De bistår i att pröva 
variablernas relativa styrka genom att ge mer tillförlitliga modeller. Om oberoende 
variabler i dessa analyser går till att vara, eller upphör att vara, signifikanta 
redovisas detta i texten och dessa modeller där en betydelsefull skillnad uppstår 
återfinns i Bilaga D - Kompletterande statistiska analyser: nationell undersök-

                                                           
481 Landman (2008), 53; Teorell och Svensson (2007), 215-218; Pennings et al. (2006), 128. 
482 Peters (1998). 
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ning.483 En tidsvariation på i huvudsak 2-3 år mellan oberoende och beroende 
variabler har valts.  

Svårigheter 
Det finns svårigheter som är särskilt relaterade till den forskning som ovan har 
beskrivits. Förutom faktumet att maximal variation inte nås genom ett avgränsat 
urval, något som behandlats ovan, får vissa dimensioner av e-demokrati utelämnas 
vid operationaliseringen av begreppet. Det blir nödvändigt att förbigå en av de 
processer som förekommer i definitionen av e-demokrati, nämligen användandet 
av informationsteknologi i beslutsfattande, då detta inte varit något särskilt vanligt 
inslag i de svenska kommunernas e-demokrati. Sådana företeelser får under den 
specificerade tidsperioden istället betraktas som rariteter. Tillika har det inte varit 
möjligt att kvantifiera i vilken utsträckning kommunernas e-demokrati 
genomsyras av medborgerliga och politiska rättigheter. Som tidigare anfördes har 
denna omfattning antagits vara konstant. Sammantaget är svagheterna beklagliga 
men samtidigt en logisk följd av att ett totalurval prioriterats, vilket i sin tur 
medför andra fördelar.  

Inom jämförande politik är målet ofta att nå generella slutsatser, dvs. en strävan 
efter att åstadkomma extern validitet enligt logiken om statistisk inferens. Även 
möjligheterna till detta är normalt goda.484 Det har redan påpekats att denna 
undersökning inte utgörs av ett randomiserat urval. Istället är det fråga om ett 
totalurval av en, globalt sett, klart begränsad kontext. Den externa validiteten kan 
tolkas på två sätt. Resultaten avser utan tvekan den svenska populationen men blir 
samtidigt svår att generalisera till övriga kontexter. Resultaten kan dock ge 
uppslag till regionala eller till och med globala studier. I analogi med detta är 
testandet av teorin begränsad av specifik och inte universell empiri. Fördelen med 
totalurvalet är dock att säkerheten i utfallen kan bedömas som mycket starkt för 
den undersökta populationen. 

METOD: LOKAL UNDERSÖKNING 
Den tredje och avslutande empiriska undersökningen utgörs av två typer 
fallstudier. Upplägget av denna del påverkas i hög grad av resultaten funna på den 
mellanliggande nivån då fallen väljs utifrån dessa undersökningsenheter. Här 
diskuteras de båda typerna av fallstudierna. 

                                                           
483 De robusta regressionerna utförs i Stata 11.0 och hanterar särskilt avvikande eller 
inflytelserika observationer för att ge trovärdiga resultat för huvuddelen av data. Se: 
Hamilton (2008), kap. 9; Andersen (2008).  
484 Peters (1998), kap. 2; Jackman (1985).  



 

160 

Som tidigare beskrivits är syftet med den lokala undersökningen tvåfalt där båda 
dimensionerna har teoretiska implikationer. Den första är att förklara eventuella 
avvikelser från ett annars statistiskt klarlagt samband mellan moderniseringsteorin 
och e-demokrati och korresponderar med en av avhandlingens forskningsfrågor. 
Den andra är att, utifrån teorins utsagor, förklara hur utvecklingen av e-demokrati 
kausalt sker, vilket bistår en del av studiens övergripande syfte. Eftersom båda 
dessa fallstudier kräver en longitudinell datainsamling blir det möjligt att i båda 
fallen studera beaktandet av social hållbarhet i dessa utvecklingsprocesser. De 
övriga teoretiska kopplingarna är olika. I den första fallstudien blir syftet att 
antingen utveckla teoribildningen så att den även kan förklara även avvikande fall, 
att förklara moderniseringsteorin ofullständig och istället att nå slutsatsen att 
andra teoretiska ramverk bättre kan förklara variationen i e-demokrati. I det andra 
fallet handlar det istället om en teoriprövning av moderniseringsteorins 
beskrivningar av den kausala utvecklingen av e-demokrati, kompletterad med 
teorin om social hållbarhets processuella perspektiv. Det ger också utrymme till 
vissa induktiva inslag. 

Precis som forskningsdesign kan klassificeras på olika sätt, tidigare separerades 
analyser mellan och analyser inom observationer, kan också fallstudier utformas 
och beskrivas på olika sätt. Ett sätt att göra detta är skilja mellan hur många fall de 
utgörs av och deras temporala omfång. Det har redan beskrivits att två typer av 
fallstudier kommer att utföras med två skilda syften. Den första av dessa, med 
syfte att förklara avvikelser, kännetecknas av longitudinell och intensiv ansats. Den 
andra av dessa, med syfta att förklara kausala mekanismer, består av ett fall med 
en ännu större betoning på datainsamling över lång tid. Att ingen av dessa 
fallstudier kännetecknas av explicita komparativa ansatser hindrar dock inte att 
den kunskapsmassa som hanteras avslutningsvis också kan jämföras, även om 
syftena är olika. På så sätt bearbetas datamaterialet mer effektivt.485    

Först beskrivs urvalet till de två fallstudierna och därefter operationaliseringar och 
datainsamling. Det följs av ett avsnitt där tillvägagångssättet konkretiseras. Hur 
materialet mer detaljerat kommer hanteras och analyseras utvecklas i det avsnittet 
som initierar den lokala undersökningen. Avslutningsvis diskuteras särskilda 
svårigheter relaterade till denna delstudie. 

Urval 
Den nationella undersökningen innefattar landets samtliga 290 kommuner. Urvalet 
till de avslutande fallstudierna tas ur denna population och på så sätt skapas en 

                                                           
485 Gerring (2007a); Teorell och Svensson (2007), kap. 10. 
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sammanhållen design.486 Litteraturen ger olika vägledningar för urvalet av 
observationer till fallstudier. Särskilda typer av fallstudier förda ur traditionen 
jämförande politik anses ge de starkaste teoretiska bidragen. Bland den gruppen 
kan noteras fallstudier som: med hjälp av ogrundade hypoteser syftar till att nå 
teoretiska generaliseringar bland tidigare outforskade ansatser; de som testar 
teorins styrka på fall där dess förväntning att prediktera verkligheten är liten; de 
som studerar fall som normalt avviker från annars bekräftade samband.487    

I och med att syftena med den lokala undersökningen har teoretisk bäring blir det 
rimligt att de fallstudier som genomförs har stora likheter med någon eller flera av 
de beskrivna typerna. Förutom att syfte och frågeställning vägleder valet av 
fallstudier påverkar också ett annat övervägande möjligheterna till valida resultat. 
Detta avser det andra urvalskriteriet, nämligen att sammantaget välja fall enligt 
devisen att de studerade objekten är så lika varandra som möjligt. Den främsta 
fördelen med detta är att många potentiella förklaringsvariabler kan konstant-
hållas. På så sätt kan man redan på förhand avskriva många förklaringar till utfall 
av den beroende variabeln, under förutsättning att de uppvisar den önskvärda 
variationen just på denna.488 Att syftet med de två fallstudierna skiljer sig åt gör att 
detta kriterium i huvudsak kommer fungera som en hjälpmetod för urval. Det 
finns dock en gemensam kärna i de båda ansatserna som motiverar detta, 
nämligen faktumet att ansatsen är att förklara e-demokrati. Mer specifikt kommer 
likheter sökas framförallt bland de oberoende variabler som grundlägger den 
nationella undersökningen, men kompletterade med en geografisk och historisk 
förståelse. De två varianterna av fallstudier är följaktligen: 

• Analys av avvikande fall. Utgörs av två observationer som positivt 
respektive negativt avviker från ett annars etablerat samband. 

• Analys av representativt fall. Utgörs av en observation som väl 
representerar en förklaringsmodells samband. 

Den första fallstudien ämnar alltså förklara avvikelser från ett annars klarlagt 
samband och innebär tillämpandet av vad som ofta kallas en analys av avvikande 
fall. Sådana observationer är anomalier; i statistiska undersökningar visar de på 
höga skattningsfel. Som har setts kan förklaringar av sådana fall vara av stort 
teoretiskt värde då de möjliggör teoriförbättrande inslag.489  

                                                           
486 För skisserandet av en sådan design, se: Lieberman (2005). 
487 Peters (1998), kap. 6; Lijphart (1971).  
488 Se: Mill (2004) [1843]; Przeworski och Teune (1970); Dogan och Pelassy (1990); Anckar 
(2008); Seawright och Gerring (2008).  
489 Lijphart (1971); Gerring (2007a), kap. 5; Seawright och Gerring (2008).  
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Att tillgodose en prövning av kausalitet kräver en annan typ av fallstudie. För 
detta ändamål framstår det ”representativa fallet” som särskilt lämpat.490 I linje 
med Seawright och Gerrings argumentation exemplifierar ett representativt fall ett 
stabilt samband, vilket innebär att en sådan observation har ett lågt skattningsfel 
utifrån det undersökta förhållandet och möjliggör samtidigt en djupare under-
sökning av de kausala mekanismerna som styr den i fokus satta beroende 
variabeln.491  

Det val som följer av detta resonemang innebär att två olika men likväl relaterade 
fallstudier genomförs. I det ena analyseras de två avvikande fallen. Med emfas bör 
det dock poängteras att dessa fall är avvikande i sitt speciella sammanhang, dvs. i 
den förklaringsmodell som urvalet baseras på. I det andra fallet är filosofin den 
motsatta. Ett representativt fall väljs som anses spegla ett stabilt förhållande men 
där de kausala mekanismerna varken är empiriskt studerade eller identifierade. 
Tyngdpunkten på den lokala undersökningen kommer att vila på den sistnämnda 
fallstudien. Därutöver påverkar alltså ambitionen om att liknande fall skall väljas 
naturligtvis urvalet. För att inte föregripa den nationella studien presenteras valet 
av observationer i inledningen till den lokala undersökningen.  

Operationaliseringar  
Utifrån det resonemang som tidigare har förts och som beskrivits som bärande för 
studiens övergripande design kommer den beroende variabeln, e-demokrati, att 
anta olika operationaliseringar på de tre olika analytiska nivåerna. Baserat på 
begreppets definition och den prioritetsordning som tidigare formulerats kommer 
tre aspekter att beaktas i undersökningen på lokal nivå. Detta avser förekomsten 
av e-demokratins tre processer, faktumet att dessa genomsyras av politiska och 
medborgerliga rättigheter samt att de först nämnda processerna inte bara sker via 
offentliga kanaler. I kvalitativ forskning skiljer sig tekniken för operationalisering 
åt jämfört med kvantitativt orienterade studier. I kvalitativa studier finns normalt 
ingen ambition att göra begrepp mätbara, däremot är kriteriet om begrepps-
validitet lika viktigt. Det behöver alltså tillgodoses att de teoretiska bestämning-
arna av centrala begrepp överensstämmer med hur de studeras. Det kräver en 
medvetenhet om att en komplex verklighet kräver en empirisk återgivning som 
beaktar en sådan utgångspunkt. Litteraturen föreslår flera olika tekniker för att 
tillgodose detta, däribland: långvarigt och ihållande engagemang i den studerade 
miljön, triangulering, deltagarkontroll och att analysen av materialet präglas av 

                                                           
490 Gerring (2007a), kap. 5; Seawright och Gerring (2008). För en utvecklad diskussion om 
hur fallstudier kan användas för att studera kausala mekanismer se: Coppedge (1999); 
Landman (2008), kap. 5; Mahoney (2007). 
491 Gerring (2007a), kap. 5; Seawright och Gerring (2008).  
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transparens och reflexivitet i formen av en beviskedja.492 Dessa metoder för att 
operationalisera och i slutänden stärka validiteten kommer att beaktas. Förutom 
faktumet med en omfattande inläsning på respektive fall, kommer återkoppling av 
materialet ske med företrädare för respektive verksamhet. Hur data kommer att 
trianguleras och hur det analytiska momentet skall utformas för att nå upp till 
dessa kriterier kommer att redogöras för nedan.  

Två teoretiska beskrivningar påverkar denna empiriska del, nämligen 
moderniseringsteorin och teorin om social hållbarhet. Dessa bidrar till att på olika 
sätt forma avsnittet. Vad gäller moderniseringsteorins postulerande om den 
kausala utvecklingen av e-demokrati skapas krav på att fallstudier kan användas 
som empiriskt underlag för att undersöka teorins utsagor. Vad beträffar social 
hållbarhet syftar teorianvändningen till att undersöka huruvida de värden, som 
tidigare definierats, har beaktats i utvecklingen av e-demokrati. Detta kompletterar 
den begreppsliga definitionen av e-demokrati och vad som beskrivits som en 
önskvärd samhällsordning. För att tillgodose valida operationaliseringar har 
tillämpbara begrepp från de båda teorierna tidigare uttryckts i koncisa formule-
ringar och med hänsyn till vilken analytisk nivå de tillämpats på.   

Datainsamling 
Av de sex olika typer av data som Robert Yin nämner i sin sammanställning över 
material som kan grundlägga en fallstudie kommer tre att användas.493 Data-
triangulering uppnås genom att dokumentation, arkiverat material och intervjuer 
grundlägger fallstudierna. De två typerna av textdokumentation består av olika 
typer av material, däribland kommunala protokoll, interna administrativa 
dokument, årsredovisningar och utredningar. Därutöver kommer intervjuer att 
hållas, i samtliga fall med representanter både för kommunernas förvaltnings-
organisation och deras politiska ledning. Det är rimligt att båda typerna av 
kommunala representanter kommer till tals för att kunna klarlägga utvecklings-
skeden. Av den anledningen intervjuas i samtliga fall kommunalråden. Därutöver 
intervjuas särskilt berörda tjänstemän. Det avser både personer i mer ledande 
befattning och sådana tjänstemän som arbetar närmare de frågor som direkt 
anknyter till e-demokrati. På så sätt tillgodoses de olika perspektiv som är 
nödvändiga för en adekvat återgivning av utvecklingsförlopp. 

Till båda typerna av fallstudie går det att återfinna kraftfulla argument för val av 
intervjuer som metod för datainsamling. Tydliga avvikelser i deduktiva studiers 
förklaringsmodeller tyder på teoretiska brister. I detta kontrolleras det även för 

                                                           
492 Lincoln och Guba (1985); Yin (2003); Merriam (1994).  
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alternativ till moderniseringsteorin, vilket signalerar om att centrala faktorer kan 
finnas på annat håll. Intervjuer är en metod för att inhämta data som kan vara svår 
att kvantifiera eller som befinner sig på en annan analytisk nivå. Särskilt i den 
andra typen av fallstudie krävs data som är longitudinell till sin karaktär. Detta 
kan intervjuer skapa genom att ge möjligheter till att rekonstruera viktiga 
skeenden i e-demokratiska utvecklingsfaser under förutsättning att de intervjuade 
befunnit sig i verksamheten under ett visst tidsskede.494 För en schematisk 
sammanställning av intervjuguide se: Bilaga E – Intervjuguide.  

Förutom dessa varianter av data finns det fog för att argumentera för användandet 
av en ytterligare. Deskriptiv statistisk information nyttjas både för att beskriva 
karaktären på kommunerna i fråga och för att komplettera den kvalitativa 
operationaliseringen av e-demokrati med den tidigare använda kvantitativa. Det 
avser både material från den egna datainsamlingen men också sådant som 
kommunerna själva eller andra aktörer tagit fram.  

För de två olika typerna av fallstudier kommer olika tidsperspektiv att användas 
även om de båda kännetecknas av data som motsvarar en temporal variation. Att 
förklara avvikelser till moderniseringsteorin kräver rimligtvis ett kortare tids-
perspektiv än att beskriva de kausala mekanismerna över tid. Detta motsvaras 
också av att studierna, med hjälp av omfattande data, leder till en djup inblick i 
respektive fall. Den specifika beskrivningen av insamlingstidpunkt framgår i det 
empiriska avsnittet för respektive fall.  

Tillvägagångssätt 
Insamlingen av materialet kan relateras till vardera fallstudies syfte och på så sätt 
skilja sig åt. Av den anledningen behandlas tillvägagångssättet för analysen av 
materialet separat för respektive fallstudie. Hur materialet hanteras och analyseras 
kommer ytterligare att utvecklas i det avsnitt som initierar den lokala under-
sökningen. 

Att förklara varför de studerade observationerna skiljer sig både från det teorin 
stipulerar och vad ett annars klarlagt statistiskt samband visar, innebär att material 
samlas in som kan förklara observationernas oväntade nivåer av e-demokrati. 
Utgångspunkten är att observationerna är dåligt förklarade, något som implicerar 
en induktiv ansats där förklaringar externa till teorin i fråga studeras. I enlighet 
med studiens övergripande design kan alternativa förklaringar till e-demokrati här 
appliceras och kontrolleras i de specifika fallen, dvs. särskilt för faktorer som på 
högre analysnivåer visat på särskilt stor vikt. Förutom beaktandet av strukturella 
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förutsättningar är också ett aktörsorienterat perspektiv viktigt. Ett exempel på 
detta är, med tanke på att en kommunal verksamhet är politiskt styrd, att spåra 
vilken betydelse interna prioriteringar har haft för utvecklandet av e-demokrati. På 
så sätt kan en form av idéanalys genomföras där avsikten samtidigt måste bli 
tvåfaldig.495 Som tidigare har visats kräver detta att aktörsmässiga förklaringar 
relateras till strukturella sådana. Det innebär att klargöra vilka politiska motiv 
rörande e-demokrati som funnits och i vilken utsträckning och form dessa har 
implementeras av kommunens förvaltning. Därutöver bör de omständigheter som 
har föranlett dessa motiv spåras för att kunna utkristallisera rimliga förklarings-
krafter till e-demokrati och kausalt sammanbinda förklarande variabler med 
beroende.  

Centralt i ett dylikt aktörsorienterat arbete är intervjuer. Den induktiva varianten 
av intervjuer syftar till att vara teorigenerande, eller åtminstone teori-
omformulerande genom att låta den insamlade empirin ligga till grund för 
omdaningar av teoretiska ramverk eller för skapandet av nya.496 På så sätt kan 
information inhämtas som inte annars varit tillgänglig och dessutom bredda e-
demokratins intension genom att specifikt samla in material som går utanför 
användandet av kommunens hemsida som primär kanal för e-demokratins 
processer. I den andra typen av fallstudie ges intervjuerna mer teoritestande 
ambitioner genom att bidra till den undersökning av kausalitet som baseras på 
moderniseringsteorins förklaringar. Den typ av intervjuer som genomförts har 
varit halvstrukturerade, vilket tillåter en lämplig kombination av öppenhet och 
struktur. De betjänar på så sätt frågeställningen. Intervjuerna har utförts med ett på 
förhand färdigställt tematiskt frågeformulär som baseras på ansatsen om att svara 
upp mot syftet. Mer konkret ställdes således frågor om kommunens både 
demokratiska och e-demokratiska arbete och hur social hållbarhet har beaktats i 
detta innan explicita förklaringar till e-demokrati söks. Avslutningsvis har vissa 
specifika detaljfrågor ställts för att ha möjlighet att fylla igen kunskapsluckor 
beträffande kommunernas e-demokrati. Frågor inordnade utefter dessa teman har 
ställts till samtliga intervjuade men de specifika frågorna har varierat beroende på 
fallstudiens syfte och den intervjuade personens roll i kommunen. På förhand har 
intervjupersonerna getts en kortfattad redovisning av avhandlingens syfte och 
vilka frågor som vill undersökas. De har däremot inte fått ta del av utfallet av den 
globala eller nationella studien men kan naturligtvis känna till data som 
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grundlägger kommunernas e-demokratiska nivå.  Intervjuerna har därefter 
transkriberats.497  

Den uttryckliga analysen av kvalitativt material är avhängig det faktum att in-
samlandet av materialet genomförts med beaktande av den efterföljande analysen. 
I föreliggande fall kommer materialet att bearbetas utifrån teman och i kronologisk 
följd. Det förstnämnda implicerar inte bara en solid återgivning av respektive 
delmängd i den förklarande ansatsen och att eventuella mönster kan noteras utan 
medför också en logisk metod för att triangulera den data som har insamlats. Det 
andra möjliggör att utvecklingsförlopp kan följas för att på så sätt skapa förklaring 
av respektive kommuns nivå av e-demokrati.498  

I den andra av de två fallstudierna har kausalitet en viktig roll med syftet att 
förklara hur utvecklingen av e-demokrati sker genom att identifiera de kausala 
mekanismer som grundar och resulterar i empiriskt etablerade samvariationer.499 
Det är viktigt att påpeka att tidigare samhällsvetenskaplig forskning är mycket 
heterogen i sin syn på kausalitet.500 Det som framstår vara det mest etablerade 
perspektivet på kausala mekanismer är dock det som hävdar att dessa är de 
egenskaper, aktiviteter och relationer som förbinder variabler med varandra och 
således är analytiskt skilda från variabler. De har en annan ontologisk ställning och 
är inte desamma som mellanliggande variabler utan är de steg som utifrån en 
given förutsättning skapar eller förbättrar chansen för ett särskilt utfall501 Att 
undersöka kausala mekanismer kräver dock att en korrelation föreligger mellan 
variablerna i fråga. Jämför detta med den hypotes som tidigare har deducerats. 
Denna specificerar inte exakt hur variablerna är relaterade vilket gör det nödvän-
digt att undersöka de kausala mekanismer som förbättrar sannolikheten för att det 
studerade fenomenet kan uppstå.502 Schematiskt kan detta relateras till avhandling-
ens design där samvariationer söks på högre analytiska nivåer och där kausala 
mekanismer, med vägledning från dessa undersökningar, istället försöker klar-
läggas i den fallstudie som nu diskuteras. Denna syn på kausalitet kräver således 
en metod som möjliggör att dessa mekanismer kan identifieras. Flera författare 
diskuterar omständigheter som är avgörande för hur detta skall adresseras. Att 
kausala mekanismer involverar ett mikroperspektiv har tidigare beskrivits.503 
                                                           
497 Gillham (2008); Kvale och Brinkmann (2009).  
498 Yin (2003).  
499 Mahoney (2001); Mayntz (2004).  
500 För goda sammanställningar se: Gerring (2005); Mahoney (2001). 
501 Hedström och Ylikoski (2010); Mayntz (2004).  
502 Gerring (2005); Mahoney (2001).  
503 Brady och Collier, red. 2004; Hedström och Swedberg, red. 1998; Gerring (2007b); 
Mahoney (2001). 
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Metodologiska bidrag har bistått i att nyansera bilden av kausala mekanismer 
genom att betona att också dessa är kontextuellt beroende och inte av nödvändig-
het behöver ske med linjäritet eller determinism.504 Dessa utgångspunkter påverkar 
tillvägagångssätten. Mer konkret blir det avgörande att låta datainsamlingen styras 
av ambitionen att blottlägga kausala mekanismer. Detta kräver ett relativt brett 
tidsperspektiv som möjliggör tidsordning av dem. Empiriskt torde inte detta vara 
särskilt problematiskt då det gäller tillgången till kommunal dokumentation i och 
med att sådan vanligen arkiveras och finns tillgänglig. Att få en motsvarande 
tidsmässig bredd när det kommer till intervjuer kräver emellertid särskilt 
noggrannhet. Det kan exempelvis bli nödvändigt att intervjua personer som 
tidigare har varit verksamma inom kommunen under den tidsperiod som är 
intresserant. Ett ytterligare hänsynstagande som måste göras har att göra med att 
den intervjuade rimligtvis har glömt värdefulla minnesbilder från perioden i fråga.  

Att ett mikroperspektiv föreslås gör att studien måste ta fasta på hur 
moderniseringsteorin har beskrivit detta. Som tidigare har behandlats innehåller 
teorin både ett aggregerat analytiskt perspektiv där strukturella förutsättningar 
diskuteras samtidigt som flera teoretiker visar på hur förklaringar av variationen i 
den beroende variabeln influerar individuellt beteende. Teorin har alltså pekat på 
hur dessa båda analysnivåer kan sammanfogas. Redogörelsen avser förenklat hur 
en förbättrad ekonomi och ett förbättrat välstånd även ändrar människors 
livsbetingelser. Detta leder i slutänden till ett förändrat politiskt beteende hos 
individen som när det sprids till andra får potentiellt stor betydelse.505  

Svårigheter 
Förutom vissa övergripande problem, som i mer allmänna former redan har 
behandlats, finns det anledning till att mer specifikt diskutera vissa av de svårig-
heter de fallstudier som här företas är behäftade med. 

Den allmänna uppfattningen om att fallstudier har sin främsta fördel i att vara 
teoriskapande eller teoriomformulerande har starka belägg. Som har setts har 
emellertid fallstudien också klara fördelar med att hantera problematiken med 
intern validitet. Det är rimligt att argumentera för att i alla de fall där man vill 
förklara kausala händelseförlopp och där tillgänglig kvantitativ data inte är 
tillräcklig bör fallstudier istället företas, trots att detta inte kan leda till inferens i 
statistisk mening.506 Å andra sidan bidrar dylika studier till, under förutsättning att 
de är skickligt utförda, en kunskapsackumulering som enligt induktiv logik kan 
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168 

resultera i nya teoretiska konstruktioner eller som enligt ett deduktivt 
förhållningssätt kan utvärdera rådande teorier. Sammantaget skapar de 
åtminstone möjlighet för en djupare kausal förklaring än vad endast statistiska 
samvariationer kan leda till.  

Att explicit adressera frågan med de kausala mekanismerna kan potentiellt bli en 
lösning på ett relaterat problem, dvs. faktumet att man i förklaringen av e-
demokrati båda kan finna strukturella variabler och sådana som befinner sig på 
individnivå. Potentiellt kan den process som identifieras peka på hur de olika 
typerna av förklaringar är relaterade till varandra. Detta ger en empirisk grundad 
ansats att sammankoppla de båda perspektiven till en enhetlig teoribildning.  

*  *  *  

Hur de empiriska undersökningarna kommer att utföras är nu behandlat. Kapitlet 
inleddes med att studiens övergripande design och dess följder och ambition om 
en fullständig förklaring beskrevs och efterföljdes av mer konkreta metod-
diskussioner för respektive empirisk del. På så sätt har formen för den empiriska 
prövningen av teorikapitlets begrepp och hypoteser specificerats. I det empiriska 
kapitlet behandlas i tur och ordning den globala, nationella och lokala under-
sökningen. Studien går på så sätt från att pröva moderniseringsteorins utsagor om 
samvariationer till att kunna pröva teorins beskrivning av utvecklingsskeden och 
samtidigt studera hur politisk jämlikhet och politiskt deltagande beaktats i lokala 
processer. 
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4 EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR 
Från teoretisk positionering och metodologisk specificering övergår avhandlingen 
nu till de tre empiriska undersökningarna. Syftet med dessa är att bearbeta det 
empiriska materialet så att avhandlingens frågeställningar kan besvaras. Av stor 
hjälp i ett sådant arbete är de, ur teorin, härledda hypoteserna vilka kan bistå i att 
både ge det empiriska avsnittet en stringent form och ett adekvat innehåll samt i 
förlängningen tillåta att syftet tillgodoses.  

Den hierarkiska uppdelningen som redan har beskrivits styr avsnittets disposition. 
Av detta följer en inledning med den undersökning som analytiskt är placerat på 
global nivå och där världens stater utgör undersökningsobjekt. Två fråge-
ställningar med två motsvarande hypoteser skall här besvaras. Därefter följer den 
studie som befinner sig på en nationell nivå. I denna är Sveriges 290 kommuner 
underlag för den undersökning som struktureras utifrån ändamålet om att samla 
ett empiriskt material som tillgodoser att avsnittets frågeställning och motsvarande 
hypotes kan besvaras respektive prövas. Ett urval med utgångspunkt i utfallet av 
denna delstudie ger den tredje studiens undersökningsobjekt. Här studeras ett 
mindre antal fall för att undersöka avvikelser till teorin, den kausala utvecklingen 
av e-demokrati samt beaktandet av social hållbarhet i dessa processer.   

GLOBAL UNDERSÖKNING – VARIATIONER I 
DEMOKRATI OCH E-DEMOKRATI BLAND 
VÄRLDENS STATER 

Att graderna av demokrati- och e-demokratinivå varierar stort bland världens 
stater framstår som rimligt. Hur och varför det är så är emellertid frågor som leder 
nyfikenheten ett steg längre. Det är den här delstudiens uppgift att besvara dessa 
båda frågor med särskilt beaktande av moderniseringsteorin som potentiell 
förklaring till detta. Baserat på denna teoribildning har två hypoteser tidigare 
deducerats: 

Ju mer ekonomisk utvecklade och ju mer välmående stater är desto mer demokratiska är de. 

Ju mer ekonomisk utvecklade och ju mer välmående stater är desto mer e-demokratiska är 
de. 

Att utsätta dessa båda hypoteser för empiriska undersökningar blir syftet med 
denna empiriska studie. Ambitionen är alltså att kunna bestämma det allmänna 
tillståndet i relationen mellan de båda beroende variablerna och påverkans-
faktorerna. Det implicerar också en prövning styrkan i dylika samvariationer. 
Detta möjliggör att hypotesernas precision kan undersökas men leder också i 
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förlängningen till en jämförelse av hur förklaringar skiljer sig åt mellan de båda 
demokratibegreppen. 

Inledningsvis beskrivs de båda beroende variablerna utifrån deskriptiva ansatser. 
Därefter vidtar kvantitativa undersökningar som inleds med enkla korrelationer 
mellan beroende variabler och oberoende sådana innan multivariata regressions-
modeller konstrueras för att förklara variationen i de beroende variablerna. Nivåer 
av demokrati respektive e-demokrati behandlas i tur och ordning innan avsnittet 
summeras.  

Variation i demokratinivå bland världens stater 
Undersökningens 190 stater innefattar ett stort spektrum av demokratinivåer och 
styrelseskick. Detta inkluderar allt från de äldsta demokratierna som sedan länge 
är konsoliderade och både utgör sinnebilden och idealet för demokratiskt styre, till 
den samling av stater där medborgares vilja är kuvad och deras frihet begränsad.  

Ett första sätt att studera hur dessa staters demokratinivå varierar är att beskriva 
den utifrån deras världsdelstillhörighet. I Tabell  4-1 framgår detta där de 190 
staterna är fördelade på de sju världsdelarna. Medelvärdet för samtliga dessa 
länder är 4,72 vilket ger, om kategorierna från ”Freedom House” används, att 
”medellandet” på jorden är delvis fritt och befinner sig avsevärt närmare 
klassificeringen fri än ej fri. Afrika är den världsdel med flest länder och också en 
av de världsdelar med lägst demokratinivå. Kontinenten innehåller emellertid 
även demokratier och ögruppen Kap Verde är det land med högst demokratinivå. 
Även söder om Sahara existerar demokratiska afrikanska länder, däribland Ghana 
och öriket Mauritius. Afrika rymmer även stater som är kraftigt auktoritärt styrda, 
från Libyen i norr, Somalia i öst, Kamerun i väst till Zimbabwe i syd. Fästs blicken 
på Asiens 46 stater kan noteras att dessa i genomsnitt är mindre demokratiska än 
de Afrikanska. I den stora världsdelen återfinns både stabila demokratier såsom 
Japan och Sydkorea och de totalitära kommunistiska regimerna Nordkorea och 
Vietnam. Den del av Asien som benämns som Mellanöstern präglas av många 
icke-demokratier, exempelvis Saudiarabien och Syrien, båda med låga 1,5 i 
demokratinivå. Israel utgör undantag som regionens enda demokrati. 

Tabell  4-1 Demokratinivå uppdelat per världsdel 

Region Medelvärde demokratinivå N 
Afrika 3,65 53 
Asien 3,26 46 
Europa 6.36 43 
Nord- och Centralamerika 5,89 23 
Oceanien 5,92 13 
Sydamerika 5,54 12 
Totalt 4,72 190 
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Europas höga medelvärde vittnar om en världsdel som framförallt utgörs av 
demokratiska stater. Endast två av de inkluderade länderna klassificeras som ej 
fria, nämligen Vitryssland och Ryssland. Det finns även ett antal semi-
demokratiska länder som utmärker sig från den annars rådande europeiska 
normen. Här avses vissa av de nya länder som uppstått efter balkankriget, 
exempelvis Bosnien-Hercegovina och Makedonien. Ett antal stater i Östeuropa är 
inte heller fullt demokratiska; den tidigare sattelitstaten Albanien och den forna 
Sovjetiska rådsrepubliken Moldavien. Går man vidare till den tidigare så konflikt-
fyllda kontinenten Sydamerika kan det uppmärksammas att världsdelen som 
helhet rört sig mot en successivt ökad grad av demokrati. De två politiskt och 
ekonomiskt mest betydelsefulla länderna, Brasilien och Argentina, har vardera  en 
demokratinivå på 6. Än mer demokratiska är Chile och Uruguay medan 
jämförbara länder som Paraguay, Colombia och Venezuela, i nämnda ordning, har 
en lägre demokratinivå. Ländernas grannar i norr tillhörande Nord- och 
Centralamerika, rymmer till stor del demokratiska stater. Ett totalitärt styre 
återfinns bara hos en stat, Kuba. Ett antal länder är annars att beskriva som semi-
demokratiska, det rör sig om Guatemala, Haiti och Nicaragua. De tre jättarna i norr 
klassificeras samtliga som fria trots Mexikos något lägre värde på 5,5. Den sjunde 
och avslutande världsdelen är Oceanien som i snitt har en demokratinivå i paritet 
med Nord- och Centralamerika. De två dominerande staterna, Australien och Nya 
Zeeland, är båda sedan länge demokratiska och majoriteten av övriga länder i 
Oceanien är också demokratier. Fyra stater är mindre demokratiska; Papua Nya 
Guinea, med 4,5 i demokratinivå och de små örikena Salomonöarna, med 4,5, 
Tonga med 4 och Fiji, med 3.  

Variation i e-demokratinivå bland världens stater 
Undersökningen av e-demokratinivå inkluderar de samma 190 stater som ovan 
behandlats. Det gör att skalan går från länder med en högt utvecklad och fram-
gångsrik e-demokrati till länder som är i helt avsaknad av en sådan. Precis som i 
fallet ovan sker uppdelningen per världsdel. 

Tabell  4-2 beskriver översiktligt fördelningen i e-demokrati. På den afrikanska 
kontinenten identifieras Moçambique som det land med högst värde, vida högre 
än medelvärdet med drygt 0,43. Bland övriga stater med en högre utvecklad e-
demokrati noteras bl.a. Botswana, Egypten och Sydafrika. Tio afrikanska länder får 
värdet 0, dessa utgörs till huvuddelen av länder söder om Sahara men ingår i 
gruppen gör också de nordafrikanska Tchad och Marocko. Övergår man till Asien 
framgår det att snittet är något över medelvärdet för samtliga 190 länder. Sydkorea 
har inte bara världsdelens främsta utan en av världens främsta e-demokratier, med 
drygt 0,977. Även de välutvecklade staterna Singapore och Japan erhåller höga 
värden tillsammans med en brokig skara av länder som Jordanien, Vietnam, 



 

172 

Bhutan och Kina.  Bland de som saknar e-demokrati märks några av länderna i 
bortre Asien, nämligen Nordkorea, Östtimor, Myanmar och Laos. Även Tadzjiki-
stan och Yemen får ett nollvärde.  

Tabell  4-2 E-demokratinivå uppdelat per världsdel 

Region Medelvärde e-demokratinivå N 
Afrika 0,095 53 
Asien 0,211 46 
Europa 0,279 43 
Nord- och Centralamerika 0,218 23 
Oceanien 0,154 13 
Sydamerika 0,227 12 
Totalt 0,192 190 

 
Europa har, precis som i exemplet med demokrati, det högsta medelvärdet av e-
demokrati. Frankrike och Danmark erhåller de högsta värdena, drygt 0,93, och det 
är tydligt att det framförallt är länder i Nord- och Centraleuropa som har särskilt 
höga nivåer av e-demokrati. Ett undantag är Ukraina vars nivå av e-demokrati är i 
paritet med exempelvis Luxemburgs och överskrider Norge och Hollands. Inget av 
de europeiska länderna tilldelas 0 i värde. Närmast är Albanien, Makedonien och 
San Marino som samtliga har en svagt utvecklad e-demokrati. På andra sidan 
atlanten skiljer sig medelvärdet mellan Sydamerika respektive Nord- och 
Centralamerika endast marginellt åt. I Sydamerika kan man skönja en trend där 
ländernas e-demokratinivå samvarierar med deras befolkningsmässiga storlek. 
Argentina och Brasilien är de främsta e-demokratierna men följs tätt av Colombia 
och Bolivia. De tre minsta länderna, Surinam, Uruguay och Guyana, är också de 
som är minst e-demokratiska. Situationen för Nord- och Centralamerika känne-
tecknas av en stor skillnad mellan de tre stora nordamerikanska länderna och de 
mindre i Centralamerika. USA som är det enda landet i världen som får maxvärdet 
1,0 följs av Mexiko på 0,75 och Kanada på dryga 0,61. Även de två fastlands-
staterna i Centralamerika El Salvador och Costa Rica har en relativt utvecklad e-
demokrati. De mindre östaterna Dominica och Grenada ges emellertid ett noll-
värde som alltså motsvarar en total avsaknad av e-demokrati. Mer anmärknings-
värt är möjligen att också Nicaragua, Centralamerikas till ytan största land, erhåller 
samma värde. Den återstående världsdelen Oceanien har näst efter Afrika det 
lägsta medelvärdet på e-demokrati. Detta till trots lever de flesta medborgare i 
stater som är tämligen mycket e-demokratiska. Det hela förklaras med den stora 
variationen mellan Australien och Nya Zeeland, som har höga värden, och de 
övriga staterna. Skillnaden är anmärkningsvärd men samtidigt symptomatisk för 
Oceaniens länder som i många aspekter är mycket heterogena. Bland övriga 
nationer är Fiji och Samoa mest e-demokratiska med drygt 0,068. Marshallöarna, 
Nauru och Tuvalu erhåller samtliga 0 i e-demokratinivå. 
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Förklaringar till variationer i demokratinivå 
Efter att ha studerat hur de båda beroende variablerna fördelar sig över världens 
stater går undersökningen nu vidare till att studera vilka faktorer som kan förklara 
variationerna i desamma. Här används variabler deducerade ur moderniserings-
teorin och ett mindre antal för extern kontroll. Inledningsvis genomförs bivariata 
analyser i form av korrelationer med samtliga oberoende variabler och de 
beroende variablerna. När de gäller multikategoriska variabler studeras istället om 
det finns signifikanta skillnader i medelvärden. Resultatet presenteras med 
påverkansvariablerna indelade efter tidigare beskrivna teman. 

I Tabell  4-3 presenteras hur de två variablerna som är mått på länders 
internationalisering samvarierar med demokratinivå. Att länder som handlar mer 
med sin omvärld är mer demokratiska kan avskrivas. Variabeln korrelerar inte 
med demokratinivå. Den andra indikatorn speglandes ett internationellt samhälle 
visar dock på motsatsen. Globaliseringsindexet har en positiv relation till 
demokratinivå och är signifikant.  

Tabell  4-3 Demokratinivå och internationalisering 

Total handel (% av BNP) 0,055 N= 144 
Globaliseringsindex 0,576** N= 176 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. 
∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Nästa grupp av variabler är indikatorer som speglar en modern ekonomi. I Tabell 
 4-4 framgår hur dessa korrelerar med demokratinivå. Samtliga visar sig vara 
signifikanta på den högre nivån. Starkast samvarierar indexet över ekonomisk 
frihet följt av variabeln som mäter omfattningen av ländernas tjänstesektor och 
BNP/capita. Det framgår även att länder vars ekonomi är beroende av olje-
produktion och de länder med en lägre elkonsumtion generellt sett är mindre 
demokratiska. Även variablerna avseende militära utgifter och varukoncentration 
är signifikanta. 

Tabell  4-4 Demokratinivå och en modern ekonomi 

Militära utgifter (% av BNP) -0,305** N= 172 
Varukoncentration ( % av total export) -0,243** N= 136 
Index över ekonomisk frihet -0,601** N= 116 
Tjänstesektorns del av total sysselsättning 0,552** N= 136 
Oljeberoende (dummy) - 0,455** N= 176 
BNP/capita (log) 0,522** N= 182 
Elkonsumtion/capita (log) 0,441** N= 178 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. 
∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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Följande sju variabler, i Tabell  4-5, återger nivå av välstånd och modernitet i 
länderna. Den starkaste samvariationen med demokratinivå står omfattningen 
internetanvändare för, ett nutida sätt att mäta samhällens modernitet och 
spridning av media. På samma sätt är andelen mobiltelefonanvändare signifikant 
samtidigt som den sedan länge etablerade indikatorn på välstånd, spädbarns-
dödlighet, också visar sig samvarierar med demokratinivå. Bland de övriga 
variablerna märks också att den offentliga sektorns storlek har ett positivt 
samband med den beroende variabeln, likaså är urbaniseringsgraden en 
signifikant förklaringsfaktor. De båda sätten att mäta ekonomisk jämlikhet bland 
individer i de studerade samhällena är inte lika betydelsefulla, endast det som 
mäter den rikaste 10 % procentens inkomst är signifikant, dock på den lägre nivån. 

Tabell  4-5 Demokratinivå och ett modernt välståndssamhälle 

Urbaniseringsgrad (% av population) 0,316** N= 189 
Inkomstfördelning (rikaste 10 %) -0,225* N= 102 
Inkomstfördelning (fattigaste 20 %) 0,109 N= 101 
Offentliga sektorns storlek (% av BNP) 0,451** N= 137 
Spädbarnsdödlighet  -0,498** N= 190 
Internetanvändare (per 1000) 0,595** N= 183 
Mobiltelefonanvändare (per 1000) 0,437** N= 185 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. 
∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Den sista kategorin av variabler från moderniseringsteorin betecknar kvalité och 
omfattning av länders utbildningssystem. Samtliga tre variabler som används i det 
här fallet är signifikanta och har en riktning i enlighet med teoribildningen, se 
Tabell  4-6. Gross enrollment ratio är den viktigaste av utbildningsvariablerna. 
Även läskunnighet och offentliga kostnader för utbildning visar sig ha ett samband 
med demokratinivå.   

Tabell  4-6 Demokratinivå och utbildning 

Läskunnighet (% av 15-åringar och uppåt) 0,398** N= 177 
Offentliga kostnader för utbildning (% av BNP) 0,328** N= 159 
Gross enrollment ratio (%) 0,508** N= 180 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. 
∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Avslutningsvis studeras de två kontrollvariablernas relation med demokratinivå. I 
Tabell  4-7 redovisas data för korrelationen mellan demokratinivå och befolknings-
storlek. Som kan ses ges ett signifikant utfall där befolkningsmässigt sett mindre 
länder i allmänhet har högre nivåer av demokrati. 
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Tabell  4-7 Demokratinivå och befolkningsstorlek 

Befolkningsstorlek (log) -0,247** N= 185 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. 
∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Den andra kontrollvariabeln är en kvalitativ sådan där ländernas dominerande 
religion behandlas. I Tabell  4-8 presenteras en medelvärdesjämförelse där det 
framgår att demokratimedelvärdet skiljer sig kraftigt åt mellan vilken tros-
inriktning länderna domineras av. Mest demokratiska är de 21 protestantiska 
länderna medan de 46 muslimska länderna är minst demokratiska. Värdet över 
eta-kvadrat är ett mått på förklaringskraften och visar att obeaktat andra 
förklaringar kan religion, enskilt, förklara drygt 44 procent av variationen i 
demokratinivå. Denna starka förklaringskraft uttrycks som en signifikant skillnad 
mellan de olika kategorierna.  

Tabell  4-8 Medelvärden av demokratinivå, länder indelade efter dominerande religion 

Ingen dominerande religion 4,775 N= 40 
Protestantism 6,548 N= 21 
Katolicism 5,800 N= 55 
Ortodox kristendom 4,850 N= 10 
Islam 2,978 N= 46 
Hinduism 4,750 N= 2 
Buddhism  3,143 N= 7 
Shinto och Buddhism 6,5 N= 1 
Judendom 6,5 N= 1 
   
Eta-kvadrat  0,443 N total=183 
Sig. 0,000  

 
Sammanfattas detta ses att av de 19 oberoende variablerna från moderniserings-
teorin var hela 17 signifikanta på någon av de två beskrivna nivåerna. Bland de 
variabler som starkast korrelerar med demokratinivå märks, i avtagande ordning, 
indexet för ekonomisk frihet, andelen internetanvändare, globaliseringsindexet 
samt tjänstesektorns storlek. Samtidigt kan två variabler direkt avskrivas p.g.a. 
icke signifikanta utfall, dvs.  omfattningen av total handel samt ett av måtten för 
inkomstfördelning. De båda variablerna för extern kontroll visar sig ha betydelse 
för variationen i den beroende variabeln.  

Multivariata förklaringar till variationer i demokratinivå 
För att kunna bestämma de oberoende variablernas relativa påverkan på 
demokratinivå måste man dock gå vidare med regressionsanalyser där de 
tilltänkta oberoende variablerna hanteras simultant. En sådan teknik ger möjlig-
heter att förklara variationer i demokratinivå genom att finna de mest betydelse-
fulla variablerna.  
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De bivariata korrelationerna visade att två oberoende variabler kunde avskrivas 
p.g.a. att de ej var signifikanta. De återstående 17 oberoende variablerna är 
emellertid alltför många och ger på så vis risker för specifikationsfel, dvs. att 
variabler inkluderas i modeller trots att de inte är relevanta. För att minimera att en 
sådan situation uppstår inkluderas endast variabler som i korrelationen med 
demokratinivå är signifikanta på den högre nivån, ρ < 0,01.  

På så sätt kan ytterligare en variabel exkluderas, inkomstfördelning (rikaste 10 %). 
Även varukoncentration (% av total export) utelämnas, trots att den uppfyller ovan 
nämnda krav. Anledningen till detta är att den förhållandevis låga korrelationen 
med demokratinivå inte tillräckligt motiverar att dessa uppgifter, från äldre år, 
inkluderas i kommande analyser.  

Bland de återstående 15 variablerna är det rimligt att en situation med multi-
kollinearitet kan uppstå mellan flera av variablerna. Teoretiskt är detta väntat, då 
variabeluppsättningen är utvald för att sammantaget vara en adekvat 
operationalisering av moderniseringsteorin. Att vissa av variablerna inte är 
överlappande eller på annat sätt relaterade till varandra skulle istället signalera en 
misslyckad operationalisering. En lämplig ansats för att hantera detta är att inte 
inkludera variabler som inbördes är högt korrelerade med varandra, i samma 
regressionsmodell. Av den anledningen kommer det att kontrolleras för att ingen 
betydande multikollinearitet stör. Två ytterligare variabler exkluderas dessutom 
p.g.a. svårigheter att hitta möjliga kombinationer i regressionsmodellerna. Den ena 
är elkonsumtion/capita och med tanke på dess mycket höga korrelation med 
BNP/capita (0,868) anses det vara befogat att utesluta den. Den eventuella 
förklaringskraft som variabeln besitter tillgodoses förhoppningsvis av andra högt 
korrelerade variabler, främst då BNP/capita. Även spädbarnsdödlighet är högt 
korrelerad med övriga inkluderade påverkansvariabler, främst med gross 
enrollment ratio (-0,784) och BNP/capita (-0,759). Följaktligen utesluts också 
spädbarnsdödlighet, då andra indikatorer anses vara fullgoda alternativ.  

Den ena av de två kontrollvariablerna, dominerande religion, är en kvalitativ 
sådan och kodas om i form av fyra dummyvariabler med kristendom som 
referenskategori.507 De båda kontrollvariablerna kommer att inkluderas i ett senare 
skede när endast de mer relevanta variablerna från moderniseringsteorin återstår.  

Tre separata regressionsanalyser genomförs inledningsvis. Utfallet av dessa 
framgår i Tabell  4-9. 

                                                           
507 Dessa kategorier används: Kristendom (Protestantism, Katolicism och Ortodox Kristen-
dom), Ingen religion, Islam, Buddhism (Buddhism och Shintoism och Buddhism) och 
andra religioner (Hinduism och Judendom). 
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Fästes blicken på den första regressionsanalysen presenterad i tabellen, benämnd 
modell 1, kan noteras att 92 av fallen ingick i analysen där sex oberoende variabler 
testades. I denna samling ingår de fyra med de starkaste bivariata korrelationerna 
med den beroende variabeln. Även de två ytterligare variablerna, oljeberoende och 
gross enrollment ratio är starkt korrelerade med demokratinivå och är också 
tydligt teoretiskt motiverade.508 Totalt sett förklarar modellen drygt 50 procent av 
variationen i demokratinivå. Trots detta var endast en av variablerna signifikanta, 
nämligen oljeberoende. De förhållandevis höga T-värdena för globaliserings-
indexet, gross enrollment ratio och andelen internetanvändare visar emellertid att 
dessa kan ha inflytande på den beroende variabeln även om de inte är statistiskt 
säkerställda.  

I modell 2 behålls indikatorn över oljeberoende samtidigt som BNP/capita 
inkluderas. På så sätt kan det teoretiskt föreslagna nyanseringen av ekonomisk 
utveckling empiriskt prövas. Därutöver adderas också variabler med förhållande-
vis höga korrelationer med e-demokrati, dvs. den offentliga sektorns storlek, läs-
kunnighet, antalet mobiltelefonanvändare, militära utgifter samt de offentliga kost-
naderna för utbildning. I jämförelse med den första modellen är förklaringskraften 
hög, nästan 60 procent. Tre variabler är signifikanta, BNP/capita, oljeberoende 
samt militära kostnader. BNP/capita framstår här som en mycket betydelsefull 
variabel och genom dummyvariabeln som sorterar ut ekonomier med stora olje-
tillgångar ges en solid förklaringsmodell för demokrati som antytts i tidigare 
studier.509 Även en stor militärbudget inverkar på den beroende variabeln. Hålls 
övriga variabler konstanta motsvarar en stärkning av militärens medel med tio 
procentenheter en försämring av demokratinivå med drygt två enheter. En 
traditionell indikator för demokrati som läskunnighet ger däremot inget 
signifikant utfall.  

Avslutningsvis studeras den tredje modellen som inkluderar fyra oberoende 
variabler och där urbaniseringsgrad testas. Som kan ses förklarar variablerna 
endast runt 30 procent av variationen i den beroende variabeln. BNP/capita är 
signifikant men har här mindre betydelse än i modell 2. Det är rimligt att anta att 
variabeln ger starkast utfall när den, som tidigare, kombineras med variabeln över 
oljeberoende. Det är precis vad empiriska studier har hävdat.510 Bland övriga 
variabler kan noteras att gross enrollment ratio också är signifikant på den högre 
nivån (𝜌 < 0,01) samtidigt som urbaniseringsgrad också visar sig ha säkerställd 

                                                           
508 För oljeberoende se: Barro (1999); Ross (2001) Aslaksen (2010). För utbildning se: Glaeser 
et al. (2004); Barro (1999); Hadenius (1992).  
509 Aslaksen (2010).  
510 Aslaksen (2010).  
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betydelse, dock motsatt än teoretiskt väntat, medan läskunnighet inte heller i 
denna modell uppvisar ett ej signifikant utfall.  

Tabell  4-9 Tre multivariata regressionsanalyser med demokratinivå och olika 
uppsättningar av oberoende variabler 

 
En summering av dessa tre modeller visar att ett mindre antal variabler ur 
moderniseringsteorin framstår som särskilt relevanta. Den frekvent använda 
indikatorn över ekonomisk utveckling, BNP/capita, visar sig vara signifikant i 
samtliga de modeller där den inkluderas. Av stor vikt är också dummyvariabeln 
över oljeberoende som påvisar att länder med en oljeberoende ekonomi i snitt har 
en markant lägre demokratinivå än övriga länder. Även förhållandet med militära 
utgifter som en större andel av BNP samvarierar negativt med den beroende 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3 
Index over 
ekonomisk 
frihet 
 
Internet- 
användare  
 
 
Tjänstesektorns 
del av total 
sysselsättning 
 
Gross 
enrollment  
ratio 
 
Oljeberoende  
 
 
 
Globaliserings-
index 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 

-0,073 
-0,031 
-0,270 
 
0,001 
0,158 
1,267 
 
0,014 
0,197 
1,508 
 
0,017 
0,190 
1,264 
 
-0,917 
-0,196 
-2,620* 
 
0,021 
0,218 
1,646 
 
0,567 
0,536 
18,542** 
92 

Oljeberoende  
 
 
 
BNP/capita 
(log) 
 
 
Offentliga 
sektorns 
storlek 
 
Mobiltelefon-
användare  
 
 
Läskunnighet  
 
 
 
Militära utgifter  
 
 
 
Offentliga 
kostnader för 
utbildning  
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

-1,345 
-0,262 
3,987** 
 
1,281 
0,650 
5,206** 
 
-0,002 
-0,023 
-0,249 
 
1,012E-4 
0,024 
0,304 
 
2,482E-4 
0,004 
0,037 
 
-0,211 
-0,236 
-3,579** 
 
0,075 
0,097 
1,412 
 
0,589 
0,560 
20,465** 
108 

BNP/capita 
(log) 
 
 
Urbaniserings-
grad 
 
 
Gross 
enrollment 
ratio 
 
Läskunnighet 
 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

1,108 
0,418 
3,472** 
 
-0,017 
-0,208 
-2,127* 
 
0,041 
0,399 
3,068** 
 
-0,008 
-0,085 
-0,788 
 
0,323 
0,307 
19,595** 
169 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter, 
standardiserade regressionskoefficienter och T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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variabeln. Variablerna är alltså inte bara teoretiskt motiverade511 utan också 
empiriskt verifierade. Det är också rimligt att argumentera för att särskilt 
utbildningsvariabeln gross enrollment ratio och urbaniseringsgrad kan ha relevans 
för demokratinivå. Även andelen internetanvändare och globaliseringsindexet 
bibehålls för fortsatta prövningar trots brist på signifikans men av teoretiska 
motiv512 respektive representation av en av teorins fyra delmängder. Ytterligare 
test genomförs med samtliga ovan nämnda variabler plus de två kontroll-
variablerna.  

Som kan ses i Tabell  4-10 ger modell fyra en mycket hög förklaringskraft. Förutom 
att de båda kontrollvariablerna har inkluderats ingår också de mest betydelsefulla 
variablerna från moderniseringsteorin. Flera av variablerna är signifikanta och den 
negativa relation oljeberoende har med demokrati framstår som mest betydande. 
Från moderniseringsteorin är därefter också andelen internetanvändare, 
BNP/capita och militära utgifter signifikanta. Vikten av internetanvändare går i 
linje med Teorells centrala fynd av spridning av media som en viktig indikator för 
demokrati.513 Av kontrollvariablerna visar sig förekomsten av buddhism och islam 
vara negativt relaterade med demokrati i jämförelse med referenskategorin 
kristendom medan befolkningsstorlek inte är av signifikant betydelse.  

I modell fem undersöks istället betydelsen av urbaniseringsgrad, gross enrollment 
ratio och globaliseringsindexet samtidigt som det kontrolleras för alternativa 
förklaringar och BNP/capita. I jämförelse med den tidigare modellen ger 
BNP/capita inget signifikant utfall samtidigt som befolkningsstorlek går till att 
vara signifikant. Detta hänger rimligtvis samman med kontrollen för 
globaliseringsindexet som ges ett signifikant utfall. För övriga kontrollvariabler 
stiger regressionskoefficienterna. En del av förklaringen till exempelvis islams 
mycket negativa relation med demokrati jämfört med referenskategorin kristen-
dom har dock tidigare fångats upp av variabeln över oljeberoende, då många 
muslimska länder har en oljeberoende ekonomi.  

 

 

 

                                                           
511 Barro (1999); Ross (2001); Hadenius (1992).  
512 Teorell (2010).  
513 Teorell (2010), 67-68.  
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Tabell  4-10 Två multivariata regressionsanalyser med demokratinivå och olika 
uppsättningar av oberoende variabler samt med kontroll för externa förklaringar 

 
Innan de multivariata analyserna summeras bör den dikotoma variabeln olje-
beroende studeras närmare. Utfallet visar att det finns en väsentlig skillnad mellan 
stater vars ekonomi är beroende av oljeproduktion och de stater som inte är det. 
Både de bivariata och de multivariata analyserna har nämligen signalerat att 
oljeberoende länder generellt har en lägre demokratinivå. I Tabell  4-11 kan noteras 
att oljeberoende stater i snitt har en låg demokratinivå medan den diversifierade 

 Modell 4  Modell 5 
Befolkningsstorlek 
(log) 
 
 
Ingen dominerande 
religion 
 
 
Islam 
 
 
 
Buddhism 
 
 
 
Andra religioner 
 
 
 
BNP/capita (log) 
 
 
 
Oljeberoende 
 
 
 
Militära utgifter 
 
 
 
Internetanvändare 
 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 

-0,003 
-0,001 
-0,023 
 
-0,356 
-0,080 
-1,386 
 
-1,134 
-0,266 
-3,960** 
 
-1,581 
-0,182 
-3,456** 
 
0,325 
0,023 
0,442 
 
0,541 
0,201 
2,087* 
 
-1,467 
-0,307 
-5,251** 
 
-0,098 
-0,135 
-2,465* 
 
0,003 
0,299 
3,200** 
 
0,624 
0,602 
27,519** 
159 

Befolkningsstorlek (log) 
 
 
 
Ingen dominerande 
religion 
 
 
Islam 
 
 
 
Buddhism 
 
 
 
Andra religioner 
 
 
 
BNP/capita (log) 
 
 
 
Urbaniseringsgrad 
 
 
 
Gross enrollment ratio 
 
 
 
Globaliseringsindex 
 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 

-0,507 
-0,221 
-3,612** 
 
-0,608 
-0,137 
-2,314* 
 
-1,882 
-0,435 
-6,737** 
 
-1,086 
-0,116 
-2,021* 
 
0,456 
0,032 
0,594 
 
-0,068 
-0,025 
-0,215 
 
-0,011 
-0,141 
-1,664 
 
-0,001 
-0,007 
-0,072 
 
0,068 
0,618 
5,906** 
 
0,579 
0,554 
23,400** 
163 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter, 
standardiserade regressionskoefficienter och T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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gruppen med länder som ej är beroende av oljeproduktion har en avsevärt högre 
demokratinivå. Skillnaden är markant och tydlig.  

Tabell  4-11 Variation i demokratinivå mellan oljeberoende och ej oljeberoende stater 

 Medelvärde- demokratinivå N 
Ej Oljeberoende 5,092 141 
Oljeberoende 2,914 35 
Totalt 4,660 176 

 
När resultaten från de multivariata regressionsanalyserna summeras framgår ett 
antal viktiga poänger. Både BNP/capita, oljeberoende och militära utgifter är 
signifikanta och centrala förklaringar till demokratinivå. Det gäller i synnerhet 
oljeberoende medan betydelsen av BNP/capita är mer oklar och variabeln 
försvagas vid kontroll för alternativa förklaringar. Därutöver visade sig också 
andelen internetanvändare falla ut som en betydande variabel. Med tanke på 
variabelns höga interkorrelation med BNP/capita (0,812) framstår det som att dessa 
uppfattar ett likartat fenomen och att ekonomisk utveckling och det välstånd som 
variabeln antyder ofta starkt samvarierar. Vad avser urbaniseringsgrad och gross 
enrollment ratio är de inte signifikanta i sammanhanget. Betydelsen av utbildning 
har successivt försvagats, något som de mest aktuella studierna påvisat.514 
Globaliserade länder är dock tydligt mer demokratiska, något som stärker motivet 
till att låta teorin beakta internationella dimensioner.515 Att dominerande religion 
har stor inverkan på förklaring av demokratinivå är i linje med tidigare empiriska 
undersökningar.516 Den typen av förklaringar kan således komplettera 
moderniseringsteorin utan att för den sakens skull isolerat kunna förklara 
variationer i demokrati i någon högre utsträckning. 

Förklaringar till variationer i e-demokratinivå 
Precis som i fallet ovan genomförs initialt bivariata undersökningar i form av 
korrelationer mellan samtliga oberoende variabler och den beroende variabeln e-
demokratinivå. I Tabell  4-12 ses hur internationaliseringsvariabler påverkar staters 
nivå av e-demokrati. Det visar sig att omfattningen av total handel samvarierar 
positivt. Detsamma gäller, och i än högre grad, för globaliseringsindexet.  

 

 

                                                           
514 Teorell (2010); Acemoglu et al. (2005). 
515 Hadenius (1992).  
516 Barro (1999); Hadenius (1992). 
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Tabell  4-12 E-demokratinivå och internationalisering 

Total handel (% av BNP) 0,197* N= 144 
Globaliseringsindex 0,567** N= 176 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Går man vidare med att studera de variabler som skall spegla en modern ekonomi 
framgår att fyra variabler är signifikanta med minst 99 procents säkerhet. Det visas 
i Tabell  4-13. Indexet för ekonomisk frihet samvarierar starkast med e-demokrati-
nivå, följt av BNP/capita, elkonsumtion och tjänstesektorns del av den totala syssel-
sättningen. Även varukoncentrationen visar sig vara signifikant. Det gäller 
emellertid inte för omfattningen av militära utgifter respektive den dikotoma 
variabeln för oljeberoende.  

Tabell  4-13 E-demokratinivå och en modern ekonomi 

Militära utgifter (% av BNP) -0,042 N= 172 
Varukoncentration ( % av total export) -0,182* N= 136 
Index över ekonomisk frihet -0,583** N= 116 
Tjänstesektorn del av total sysselsättning 0,432** N= 136 
Oljeberoende (dummy) - 0,113 N= 176 
BNP/capita (log) 0,531** N= 182 
Elkonsumtion/capita (log) 0,479** N= 178 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Flera av variablerna som indikerar modernitet och välstånd korrelerar med e-
demokratinivå, något som framgår i Tabell  4-14. Den starkaste kopplingen står om-
fattningen av internetanvändare för. Variabeln följs av staters urbaniseringsgrad 
och spädbarnsdödlighet. Även företeelsen av en jämn inkomstfördelning respek-
tive en hög andel mobiltelefonanvändare har ett signifikant samband med e-
demokratinivå. Den andra indikatorn för inkomstfördelning, vilken fokuserar på 
den fattigaste femtedelen, är inte signifikant. Detsamma gäller för den offentliga 
sektorns storlek.  

Tabell  4-14 E-demokratinivå och ett modernt välståndssamhälle 

Urbaniseringsgrad (% av population) 0,436** N= 189 
Inkomstfördelning (rikaste 10 %) -0,263** N= 102 
Inkomstfördelning (fattigaste 20 %) 0,140 N= 101 
Offentliga sektorns storlek (% av BNP) 0,015 N= 137 
Spädbarnsdödlighet  -0,378** N= 190 
Internetanvändare (per 1000) 0,587** N= 183 
Mobiltelefonanvändare (per 1000) 0,260** N= 185 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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Den avslutande gruppen av förklaringsvariabler från moderniseringsteorin är den 
som rör olika aspekter av utbildning i de olika länderna. Hur dessa korrelerar med 
e-demokratinivå ses i Tabell  4-15. Två av variablerna är signifikanta. Starkast sam-
varierar gross enrollment ratio följt av läskunnighet. De offentliga kostnaderna för 
utbildningssektorn kan däremot avföras.   

Tabell  4-15 E-demokratinivå och utbildning 

Läskunnighet (% av 15-åringar och uppåt) 0,341** N= 177 
Offentliga kostnader för utbildning (% av BNP) 0,072 N= 159 
Gross enrollment ratio (%) 0,534** N= 180 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Avslutningsvis genomförs korrelationer mellan de två kontrollvariablerna och nivå 
av e-demokrati, se Tabell  4-16. Det framgår att båda variablerna har en positiv 
korrelation med den beroende variabeln. Framförallt variabeln som mäter IT-
infrastruktur visar sig starkt samvariera med nivå av e-demokrati. 

Tabell  4-16 E-demokratinivå och alternativa förklaringar 

Befolkningsstorlek (log) 0,288** N= 185 
Bredbandsabonnemang (per 100) 0,526** N= 136 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Summeras moderniseringsteorins 19 variablers relation med e-demokratinivå visar 
det sig att 14 av dessa är signifikanta på någon av de två nivåerna. De som starkast 
korrelerar med den beroende variabeln är, i sjunkande ordning, andelen internet-
användare, index över ekonomisk frihet, globaliseringsindex och gross enrollment 
ratio. Följaktligen var också fem variabler ej signifikanta. Dessa, vilka kan 
avskrivas, är militära utgifter, oljeberoende, inkomstfördelning (fattigaste 20 %), 
offentliga sektorns storlek samt de offentliga kostnaderna för utbildning. De båda 
kontrollvariablerna var signifikanta. 

Multivariata förklaringar till variationer i e-demokratinivå 
Steget efter de bivariata korrelationerna utgörs av multivariata analyser. Som 
noterats tidigare kan man på så sätt urskilja vilken variabeluppsättning, av de 
tillgängliga, som bäst förklarar variationen i den beroende variabeln. Det in-
kluderar förmågan att verifiera eller förkasta hypoteser och att bestämma 
variablers relativa styrka.  

De bivariata korrelationerna visade alltså att fem av de oberoende variablerna 
kunde avskrivas p.g.a. att de ej var signifikanta. Risken med specifikationsfel gör 
att ett ytterligare antal variabler avförs inför de multivariata analyserna. Samma 
krav som i den tidigare analysen ställs. Med andra ord inkluderas endast variabler 
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som nått den högre signifikansnivån. På så sätt kan ytterligare två mindre 
betydelsefulla variabler exkluderas, total handel och varukoncentration.  

För att försäkra att de modeller som specificeras är stabila måste förekomsten av 
multikollinearitet uppmärksammas. Detta hanteras på samma sätt som i tidigare 
multivariata analyser. Utöver detta måste två variabler exkluderas p.g.a. mycket 
höga interkorrelationer med andra, mer betydande variabler. Precis som analysen 
med demokratinivå är det elkonsumtion och spädbarnsdödlighet som är för högt 
korrelerade med flertalet av de övriga oberoende variablerna för att möjliggöra 
stabila skattningar. Huvuddelen av den förklaringskraft man kan förutspå att 
dessa variabler innehar kan rimligtvis tas tillvara av teoretiskt närliggande 
variabler.  

Efter att ha aktualiserat problemet med multikollinearitet kan multivariata 
regressionsmodeller med de återstående 10 variablerna speglande ekonomisk 
utveckling och välstånd konstrueras. Hur dessa kan förklara variationen i e-
demokrati framgår i Tabell  4-17. 

I den första modellen bildar 169 fall underlag för regressionsanalysen med test av 
tre av de fyra viktigaste variablerna från de bivariata undersökningarna. Dessa 
kompletteras med urbaniseringsgrad och mobiltelefonabonnemang som både har 
empiriskt motiverats men vars betydelse även kan underbyggas teoretiskt.517 Totalt 
sett förklarar dessa drygt 40 procent av variationen i e-demokrati. Tre av 
variablerna är signifikanta. Högst standardiserad regressionskoefficient och T-
värde erhåller indikatorn över internetanvändare. Därefter har globaliserings-
indexet en signifikant förklaringskraft till variationen i den beroende variabeln. 
Beträffande indikatorn över andelen mobiltelefonabonnemang visar även den på 
en säkerställd förklaringskraft, dock med en motsatt riktning än vad teorin 
postulerar. Således framgår i modell 1 att ju lägre andel mobiltelefonabonnemang 
det finns i ett land desto högre e-demokratinivå kan man förvänta sig. Ingen av de 
två övriga variablerna når till någon av de signifikanta nivåerna. Regressions-
diagnostisk påvisar dock att modellen präglas av vissa inadekvata skattningar. 
Kontroll för detta ger en sämre total förklaringsgrad men med de båda viktigaste 
variablerna som alltjämt signifikanta, dock med den omvända ordningen. 
Samtidigt förlorar indikatorn över mobiltelefonabonnemang sin betydelse.518 

                                                           
517 Redan Lipset pekade på dessa välståndsvariabler och närliggande variablers relevans för 
demokrati. Se: Lipset (1959). 
518 Modellen kännetecknas av heteroskedasticitet och vissa problem med ej normalfördelade 
residualer. En av metodlitteraturens lösningar på detta är att logaritmera den beroende 
variablen. Se: Edling och Hedström (2003), kap. 7; Pennings et al. (2006), 161-162. Detta 
hanterade de båda problemen. För signifikanta variabler redovisas nedan regressions-
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Tabell  4-17 Tre multivariata regressionsanalyser med e-demokratinivå och olika 
uppsättningar av oberoende variabler 

 
Till modell 2 behålls den signifikanta variabeln andel internetanvändare och 
därutöver inkluderas fyra andra variabler: Där ingår både indexet över ekonomisk 
frihet och tjänstesektorns del av total sysselsättning, vilka båda hade höga 
korrelationer med den beroende variabeln.  Antalet undersökningsenheter i 
analysen är nu dock väldigt lågt beroende på den dåliga datatillgången av 
inkomstfördelning. Det innebär stor försiktighet i tolkningen av resultaten. En 
högre förklaringskraft än i modell 1 antyder att modell 2 bättre förklarar 
variationen i e-demokrati. Trots det är endast en av variablerna signifikant och 
precis som i modell 1 är andelen internetanvändare den centrala variabeln.  

I den tredje modellen har BNP/capita inkluderats som p.g.a. höga korrelationer 
med flera av de övriga variablerna inte har kunnat prövas tidigare. Därutöver 

                                                                                                                                                    
koefficienter och signifikansvärden. För modellen: R2 = 0,381 Justerat R2 = 0,359 N = 152. 
Internetanvändare 𝐵 = 4,666𝐸 − 4 , 𝜌 = 0,036, globaliseringsindex 𝐵 = 0,010, 𝜌 = 0,003 
Inga övriga variabler var signifikanta vilket innebär att mobiltelefonabonnemang förlorade 
sin signifikans. 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3 
Internet- 
användare  
 
 
Urbanserings-
grad 
 
 
Mobiltelefon-
abonnemang 
 
 
Gross 
enrollment 
ratio 
 
Globalisering-
sindex 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 

4,192E-4 
0,390 
4,128** 
 
0,001 
0,127 
1,515 
 
-1,091E-4 
-0,153 
-2,103* 
 
0,001 
0,104 
1,074 
 
0,003 
0,213 
1,995* 
 
0,445 
0,428 
26,175** 
169 

Index över 
ekonomisk frihet 
 
 
Tjänstesektorns 
del av total 
sysselsättning 
 
Läskunnighet 
 
 
 
Inkomst-
fördelning 
 
 
Internet-
användare 
 
 
R2 
Justerat R2 
F-värde 
N 

-0,071 
-0,160 
-1,183 
 
0,001 
0,093 
0,517 
 
-0,001 
-0,067 
-0,445 
 
0,004 
0,124 
1,114 
 
0,001 
0,634 
3,793** 
 
0,536 
0,499 
14,569** 
69 

BNP/capita 
(log) 
 
 
Urbani-
seringsgrad 
 
 
Mobiltelefon-
abonnemang 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

0,137 
0,445 
4,288** 
 
0,002 
0,175 
1,885 
 
-5,358E-5 
-0,075 
-0,951 
 
0,296 
0,284 
24,829** 
181 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter, 
standardiserade regressionskoefficienter och T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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ingår också två av variablerna från modell 1: mobiltelefonabonnemang, vilken gav 
inkonsekventa utfall vid kontroll för heteroskedasticitet, och urbaniseringsgrad, 
med tidigare höga T-värden. Då ingen av variablerna med stora bortfall ingår är 
antalet observationer stort i modellen. Den tredje modellen har dock avsevärt lägre 
förklaringskraft än de tidigare två, då knappt 30 procent av variationen kan 
förklaras. Endast en av de tre inkluderade variablerna är signifikant, nämligen 
BNP/capita. Den variabeln erhåller ett högt värde på den standardiserade 
regressionskoefficienten och förtydligar på det här stadiet tidigare inkonsekventa 
utfall i e-demokratisk forskning.519 Andelen mobiltelefonabonnemang är till 
skillnad från den tidigare modellen inte av betydelse när det kontrollerats för 
BNP/capita. Variabeln avseende urbaniseringsgrad är nästintill signifikant på den 
lägre nivån. Även denna modell kännetecknas av vissa problem. Hantering av 
dessa ger dock ett mycket likartat utfall.520  

Summeras då resultaten från de tre modellerna kan man notera att flera av de 
inkluderade variablerna kan bidra till att förklara variationen i e-demokratinivå. 
Totalt sett rör det sig dock om ett mindre antal av de ursprungliga 19 variablerna 
som har någon relevans i sammanhanget. Av enskilt störst betydelse visar sig 
andelen internetanvändare och BNP/capita vara, följda av globaliseringsindexet. 
Omfattningen av mobiltelefonabonnemang tappade sin förklaringskraft när det 
kontrollerades för BNP/capita vilket gör att variabeln avskrivs. Både 
urbaniseringsgrad och gross enrollment ratio hade förhållandevis höga T-värden 
utan att vara signifikanta vilket tolkas som behov av fortsatta prövningar. Det gör 
att även de inkluderas i kommande analyser.  

För att ytterliga studera betydelsen av de ovan tre noterade variablerna genomförs 
avslutningsvis två ytterligare multivariata analyser där också de tidigare två 
beskrivna alternativa förklaringarna inkluderas, se Tabell  4-18. I modell 4 prövas 
internetanvändare och urbaniseringsgrad och andelen internetanvändare är 
signifikant på den lägre nivån. Även när det kommer till e-demokrati verifieras 
alltså Teorells fynd om vikten av spridning av media.521 Kontrollvariablerna är  
också tydligt signifikanta. Urbaniseringsgrad är dessutom nära att vara signifikant, 
𝜌 = 0,076. Modellen präglas av tydlig heteroskedasticitet vilket gör att en 
motsvarande modell med den beroende variabeln logaritmerad också presenteras. 

                                                           
519 Norris (2001); Berry et al. (2008).  
520 Modellen kännetecknas av heteroskedasticitet och vissa problem med ej normalfördelade 
residualer. Genom logaritmering av den beroende variabeln hanterades de båda problemen. 
För signifikanta variabler redovisas nedan regressionskoefficienter och signifikansvärden. 
För modellen: R2 = 0,256 Justerat R2 = 0,242 N = 162. BNP/capita (log) 𝐵 = 0,283, 𝜌 = 0,000. 
521 Teorell (2010), 67-68.  
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Denna mer stabila skattning ger två förändringar. Kontrollen för 
bredbandsabonnemang förlorar sin betydelse och koefficienten för urbaniserings-
grad stärks och indikatorn är i det närmaste signifikant, 𝜌 = 0,055.  

Tabell  4-18 Två multivariata regressionsanalyser, samt logaritmerade alternativ, med e-
demokratinivå och olika uppsättningar av oberoende variabler samt kontroll för 
alternativa förklaringar 

 
I modell 5 har andelen internetanvändare ersatts med BNP/capita samtidigt som 
globaliseringsindexet och gross enrollment ratio inkluderas. BNP/capita visade 
tidigare på stor betydelse. Det gäller inte vid kontroll för extern variation. Storlek 
och teknisk infrastruktur fångar bättre upp e-demokratinivå. Trots kontrollen för 
extern variation är däremot gross enrollment ratio signifikant. Det gäller dock inte 
globaliseringsindexet. När det inte kontrolleras för internetanvändare återfår 
omfattningen av den tekniska infrastrukturen sin relevans. Även denna modell 
kännetecknas av heteroskedasticitet vilket gör att en modell skattas där den 
beroende variabeln är logaritmerad. Tendenserna är desamma i modellen men 

 Modell 4 Modell 4 
(log) 

 Modell 5 Modell 5 
(log) 

Internet- 
användare  
 
 
Urbaniserings
grad 
 
 
Befolknings-
storlek (log) 
 
 
Bredbands-
abonnemang 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 
 

2,873E-4 
0,257 
2,009* 
 
0,001 
0,131 
1,786 
 
0,094 
0,359 
5,737** 
 
0,010 
0,293 
2,375* 
 
0,521 
0,505 
34,196** 
131 
 

0,001 
0,288 
2,075* 
 
0,003 
0,154 
1,940 
 
0,197 
0,391 
5,728** 
 
0,011 
0,174 
1,297 
 
0,465 
0,447 
25,645** 
123 
 

BNP/capita 
(log) 
 
 
Urbaniserings
grad 
 
 
Befolknings-
storlek (log) 
 
 
Bredbands-
abonnemang 
 
 
Gross 
enrollment 
ratio 
 
Globaliserings
index 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

0,010 
0,027 
0,200 
 
0,002 
0,153 
1,771 
 
0,095 
0,349 
4,765** 
 
0,014 
0,437 
4,496** 
 
0,003 
0,203 
2,095* 
 
-0,002 
-0,105 
-0,882 
 
0,524 
0,500 
21,980** 
127 

0,004 
0,005 
0,035 
 
0,002 
0,106 
1,096 
 
0,160 
0,313 
3,873** 
 
0,017 
0,297 
2,725** 
 
0,005 
0,175 
1,641 
 
0,002 
0,078 
0,586 
 
0,445 
0,415 
14,950** 
119 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter, 
standardiserade regressionskoefficienter och T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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gross enrollment ratio försvagas och förlorar sin signifikans vilket gör att 
utbildningens roll i sammanhanget upplevs som mycket oklar. Detsamma gäller 
även urbaniseringsgraden.  

En summering av de multivariata regressionsanalyserna pekar på att ett mindre 
antal variabler är särskilt centrala för nivåer av e-demokrati. Initialt kunde 
variabler som speglar moderna ekonomier och moderna välståndssamhällen 
tillskrivas stor förklaringskraft. I den förstnämnda kategorin ingick BNP/capita 
som en central indikator medan den andra bestod av andelar av internetanvändare 
respektive mobiltelefonabonnemang samt urbaniseringsgrad. När det emellertid 
kontrollerade för förklaringar till e-demokrati med annan teoretisk hemvist än 
moderniseringsteorins blev flera av deras förklaringskraft uppfångade av dessa 
variabler. Avfärdandet av BNP/capita kan alltså teoretiskt härledas till liknande 
utfall i Norris studie och i en av Berry med kollegors delstudier.522 Det återstående 
resultatet är något oklart men antyder vikten av välstånd och utbildning. 
Framförallt variabeln internetanvändare är signifikant. Gross enrollment ratio ger 
vissa signifikanta utfall men de försvinner när heteroskedasticiteten hanteras 
medan urbaniseringsgraden är nästintill signifikant i de två varianterna av modell 
4. Frågetecken kan således riktas mot betydelsen av de två sistnämnda variablerna 
då deras utfall är inkonsekventa. Å andra sidan visar återkommande höga 
koefficienter att de samtidigt blir svåra att direkt avfärda. Sammantaget kan 
utfallet av teorins förklaringskraft läggas till den lilla skara studier som tidigare 
visat på vissa inkonsekventa utfall av den undersökta relationen men där 
åtminstone en genomgående signifikant variabel från moderniseringsteorin kan 
beläggas.523  

Summering av resultat 
De statistiska analyserna med de båda beroende variablerna i blickfånget har 
tecknat bilder både med disparata och enhetliga inslag. Detta är inte att beteckna 
som förvånande då de båda begreppen är komplexa och avviker från varandra på 
ett antal avgörande punkter. Med tanke på den omfattande uppsättningen av 
variabler är moderniseringsteorin tillämpning på materialet också väl tillgodosedd.  

Innan mer specifika detaljer diskuteras är det lämpligt att inleda med att fastslå att 
en stor del av variationen uppenbarligen lyckats beskrivas med hjälp av 
moderniseringsteorin. Det gäller framförallt demokratinivå. Det samband som 
postuleras i moderniseringsteorin kan således verifieras. Mer intressant är dock att 
ett samband också tenderar att vara verksamt mellan välstånd och e-

                                                           
522 Norris (2001); Berry et al. (2008).  
523 Norris (2001); Berry et al. (2008).  
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demokratinivå. Det gäller även när det kontrolleras för övriga faktorer. Att dessa 
båda relationer är verksamma världen över bekräftas i och med denna under-
sökning.  

Även omfattningen av moderniseringsteorins förklaringskraft skall beröras. I 
nedre delen av Tabell  4-19 framgår uppgifterna över detta, hämtad från de 
analyser där teorins variabler hanterats utan kontroll för övriga faktorer. I 
regressionerna i denna studie förklarar modellerna runt 30 till nästan 60 procent av 
variationen i demokratinivå.  Teorin är uppenbarligen en dominant förklarings-
kraft. För den andra beroende variabeln e-demokrati är förklaringskraften lägre, i 
intervallet knappt 30 till 50 procent. Den innovativa tillämpningen av teorin 
resulterar alltså i en lägre, men trots allt betydande, förklarad variation  

Tabell  4-19 Sammanställning av resultat från multivariata regressionsanalyser 

Demokrati E-demokrati 

 
Betydande 
förklaringskraft 

 
• Oljeberoende 
• Globaliseringsindex 
• Internetanvändare 

 

 
 

 
Viss 
förklaringskraft 

 
• Militära utgifter 
• BNP/capita 

 

 
• Internetanvändare 
• Gross enrollment ratio 
• Urbaniseringsgrad 

 
 
Förklaringskraft 
i intervallet (%), 
justerat R2 
 

 
30,7 - 56 

 
28,4  – 49,9 

 
I Tabell  4-19 har även en sammanställning gjorts över samtliga variabler som 
bedöms vara av betydelse i sammanhanget, klassificerade efter om de bedöms ha 
betydande eller viss förklaringskraft. Detta har skett utifrån de modeller där det 
även kontrollerats för övriga förklaringar. Placeringen av variablerna i de två 
klasserna bör endast betraktas som en förenklad indelning utan solid evidens, 
detta p.g.a. svårigheter att jämföra variablers relativa betydelse inom och emellan 
modeller. Jämför man uppsättningen av signifikanta variabler från de båda fallen 
blir ett antal aspekter särskilt tydliga: 

• Variabler som återspeglar en modern ekonomi och ett modernt 
välståndssamhälle dominerar förklaringsmodellerna helt. De enda 
undantagen är gross enrollment ratio och globaliseringsindex. 

• En variabel återfinns både som förklaringskraft till demokrati och e-
demokrati, nämligen andelen internetanvändare. 
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Det allmänna intrycket av variabeluppsättningen i de båda undersökningarna kan 
brytas ned till två huvudbetraktelser. För det första är de typer av förklarings-
variabler som överensstämmer mellan de båda beroende variablerna stor. Det 
avser med övervägande majoritet sådana som speglar ekonomisk utveckling 
respektive höga nivåer av modernitet och välstånd. Det ligger nära till hands att 
påstå att det är den här typen av variabler som får vara vägledande även i framtida 
kvantifieringar av moderniseringsteorin. Det mest tydliga exemplet på hur en 
traditionell variabel successivt förlorat sin roll som determinant av demokrati är 
läskunnighet. Det har naturligtvis att göra med indikatorns inneboende maximum 
vilket gör att den totala variationen minskar i och med alfabetiseringen världen 
över ökar. Den andra centrala aspekten hör samman med förklaringen av e-
demokrati. Även om det framgår att moderniseringsteorin kan bistå i förklarandet, 
signalerar den lägre förklaringskraften och det mindre antalet säkerställda 
variabler att man bör, för att nyansera vilka dimensioner som är av vikt, söka 
ytterligare förklaringar utanför moderniseringsteorins ram. Två av variablernas 
roll i tabellen är också mycket oklar, något som signalerar om behovet av framtida 
studier. Kontroll för alternativa förklaringar visar att teorin är långt från komplett 
även om moderniseringsteorin är en central källa för förklaringen av demokrati 
och e-demokrati. Demokrati influeras av religiös tillhörighet medan betydelsen av 
en låg population är mer oklar. I fallet med e-demokrati är teknisk infrastruktur 
men framförallt höga befolkningssiffror betydande faktorer. För den delens skull 
kan man dock inte ignorera faktumet att moderniseringsteorin kan förklara nivåer 
av demokrati och e-demokrati.  

NATIONELL UNDERSÖKNING – VARIATIONER I E-
DEMOKRATI BLAND SVERIGES KOMMUNER 

Från den globala studien övergår nu undersökningen till ett nationellt fokus. I 
detta fall är undersökningen geografiskt avgränsad till en svensk kontext med 
landets kommuner som undersökningsenheter. Ansatsen är alltjämt deduktiv med 
syfte att studera moderniseringsteorins möjlighet att förklara variationer i nivå av 
e-demokrati. Tidigare härledd hypotes utsätts nu för empiriska prövningar: 

Ju mer ekonomiskt utvecklade och ju mer välmående kommuner är desto mer e-
demokratiska är de. 

Förutom att det här avsnittet ges i uppgift att förklara svenska kommuners 
variation av e-demokrati ges det också utrymme till att initialt beskriva hur 
fenomenet varierar både över geografi och karaktär. Efter att variationen presente-
rats och eventuellt också förklarats belyses särskilt teoretiskt viktiga relationer och 
avvikelser. 
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Variationer i e-demokrati bland Sveriges kommuner 
Att e-demokratinivån varierar i landet kan antas, men för att veta hur detta sker 
och ännu viktigare om det förekommer med någon systematik krävs empiriska 
studier. Genom att studera deskriptiv statistik över den beroende variabeln ges en 
initial information, detta framgår av Tabell  4-20. Tabellen tydliggör att e-
demokratin i landets kommuner varierar mellan 1 till 13,5 och att genomsnittet är 
7,25. Även ett viktat medelvärde presenteras där kommunernas befolkningsstorlek 
beaktats. Detta medelvärde på 8,83 kan tolkas som den e-demokratinivå som den 
genomsnittliga svensken möter.524  

Tabell  4-20 Deskriptiv statistik över e-demokratinivå 

 Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Medel-
värde 

Median Viktat 
medelvärde 

N 

E-demokratiindex 1,0 13,5 7,25 7 8,83 290 
 
Ett första sätt att geografiskt studera variationen bland observationerna är att 
åskådliggöra vilka kommuner som är de mest respektive minst e-demokratiska. I 
Tabell  4-21 presenteras dessa uppgifter. I topp återfinns Lund med det höga värdet 
13,5. Lund efterföljs av Stockholm och Umeå med vardera 13 i e-demokratinivå. 
Även Linköping erhåller ett högt värde på 12,5 och följs av ett stort antal 
kommuner på 12 i e-demokratinivå. Utan att dra några för långtgående slutsatser 
beträffande de fyra främsta kommunernas liknande drag kan man notera att de 
samtliga är kommuner med en ansenlig befolkning och de hyser också universitet. 
Bland de kommuner med lägst e-demokrati återfinns Åsele, med 1 i indexvärde. 
Åsele efterföljs av fem kommuner med 2 i e-demokratinivå, Gullspång, Malå, 
Ockelbo, Töreboda och Öckerö. Gemensamt för dessa är deras lilla befolkning, 
Öckerö har den största populationen på drygt 12 000 invånare. I två fall, Åsele och 
Öckerö, kan kommunernas låga utfall delförklaras med bortfall av indikatorer som 
grundlägger indexet. 

Den första tabellen har givit viss inledande kunskap om fördelningen av e-
demokrati i landet. Frågan huruvida det råder någon regelmässighet kring denna 
spridning går i linje med studiens syfte. Ett sätt att initialt besvara den frågan är 
genom att studera hur e-demokrati varierar både geografiskt och utifrån kommun-
typ. Att klassificera kommunerna i olika undergrupper görs endast med syftet att 
beskriva variationen och inte utifrån tanken att använda dylika indelningar som 
förklaringar. För det ändamålet är de för trubbiga och teoretiskt ogrundade.  

                                                           
524 Detta har beräknats på följande sätt: 𝑀(𝑘) =  𝑘1𝑓1+ 𝑘2𝑓2+∙∙∙ + 𝑘𝑛𝑓𝑛

𝑓1+𝑓2+∙∙∙+𝑓𝑛
 där 𝑀(𝑘) är det viktade 

medelvärdet, 𝑘 en kommuns e-demokratinivå och 𝑓 en kommuns folkmängd. 
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Tabell  4-21 Kommuner med högst respektive lägst e-demokratinivå 

Kommuner med 
högst  
e-demokratinivå 

E-demokratinivå Kommuner med lägst  
e-demokratinivå 

E-demokratinivå 

Lund 13,5 Åsele 1 
Stockholm 13 Gullspång 2 
Umeå 13 Malå 2 
Linköping 12,5 Ockelbo 2 
  Töreboda 2 
  Öckerö 2 

 
Sverige kan geografiskt delas in på flera olika sätt. Den grövsta indelningen är att 
studera förhållandet i Sveriges tre landsändar, det görs i Tabell  4-22. Kommuner i 
Svealand har i snitt den högsta e-demokratin och följs av Götaland och Norrland, 
varemellan skillnaden är högst marginell. Götaland och Svealand består av mer 
homogena kommuner medan spridningen från medelvärdet är större bland de 
norrländska kommunerna. 

Tabell  4-22 E-demokratinivå i tre landsändar 

 
Ett annat sätt att betrakta fördelningen av e-demokrati i landet är att beskriva 
spridningen på länsnivå. Länen är inte bara en finare geografisk nivå men också av 
reell politisk och administrativ betydelse. I Tabell  4-23 redovisas hur e-
demokratinivån, baserad på de underliggande kommunerna, varierar över 
Sveriges län. De 26 kommunerna från Stockholms län har i genomsnitt landets 
högsta e-demokratinivå på 9,12. Bland kommunerna från Götaland har de från 
Blekinge det högsta värdet, men de är också relativt heterogena med en hög 
standardavvikelse. Blekinge följs tätt av Halland vars kommuner har en mer 
enhetlig grad av e-demokratinivå. Av de norrländska länen har Västernorrland 
den högsta e-demokratinivån och skillnaden mellan kommunerna är ringa. Endast 
något lägre värde har kommunerna i Gävleborgs län.  

Det län som inrymmer de kommuner med lägst e-demokratinivå är Västerbotten. 
Som tidigare framkommit tillhör två av länets kommuner de med lägst nivå i 
landet, dvs. Åsele och Malå. Skillnaderna är emellertid betydande och betecknande 
är exempelvis Umeås höga värde som tidigare redovisats. I Götaland återfinns den 
lägsta e-demokratinivån bland Västra Götaland läns 49 kommuner. En något högre 
grad av e-demokrati kan påvisas i Värmland, som emellertid har det lägsta värdet i 
Svealand.  

Landsände Medelvärde Standardavvikelse N: 
Götaland 7,06 2,21 140 
Svealand 7,67 2,18 96 
Norrland 6,96 2,73 54 
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Tabell  4-23 E-demokratinivå i de svenska länen 

Län Medelvärde Standardavvikelse N 
Blekinge 8,60 3,13 5 
Dalarna 7,20 2,46 15 
Gotland 7,50 - 1 
Gävleborg 8,20 2,85 10 
Halland 8,58 1,56 6 
Jämtland 7,56 2,76 8 
Jönköping 7,15 2,48 13 
Kalmar 6,92 2,09 12 
Kronoberg 7,19 2,10 8 
Norrbotten 6,18 2,33 14 
Skåne 6,94 2,35 33 
Stockholm 9,12 2,00 26 
Södermanland 7,22 1,39 9 
Uppsala 7,75 2,63 8 
Värmland 6,84 1,80 16 
Västerbotten 5,97 3,03 15 
Västernorrland 8,21 1,68 7 
Västmanland 7,15 1,72 10 
Västra Götaland 6,70 1,96 49 
Örebro 6,96 2,13 12 
Östergötland 7,39 2,58 13 
 Riket 7,25 2,32 290 

 
De indelningar som hittills har studerats har inte tagit fasta på karaktären hos de 
geografiska enheterna. För att påvisa skillnader i detta behöver man tillämpa en 
funktionell indelning där likartade kommuner grupperas tillsammans. Ett lämpligt 
sätt att göra detta är att använda nuvarande Tillväxtverkets klassificering av 
landets regioner i fem regiontyper.525 På så sätt kan olika regioners kännetecken 
grovt skisseras och varierande utvecklingsmöjligheter belysas.  

                                                           
525 Detta grundas på indelningen av landet i 72 s.k. funktionella analysregioner (FA). Dessa 
anses spegla ”vardagsregioner” och har med kommuner som minsta enheter format 
regioner vari den huvudsakliga arbetspendlingen sker inomregionalt. Dessa 72 FA-regioner 
har därefter, grundat på fem faktorer (storlek på befolkning i 20-64 år, andel av befolkning 
20-64 år med eftergymnasial utbildning, antal företagare per invånare 20-64 år, genom-
snittligt antal arbetstillfällen som kan nås inom 45 minuter, andel av befolkning som bor i 
tätorter med mer än 5000 invånare), delats in i fem olika regiontyper. Dessa anses spegla 
olika förutsättningar för utveckling och tillväxt. De fem kategorierna är följande: stor-
stadsregioner (innefattar Stockholm, Göteborg och Malmös FA-region), större regioncentrum 
(övriga universitets- och högskoleregioner samt andra större regioncentrum), mindre region-
centrum (mindre regioncentra där förutsättningarna sammantaget är något svagare än i 
större regioncentra), småregioner – privat sysselsättning (har de svagaste produktionsförut-
sättningarna och domineras av sysselsättning inom privat sektor) och småregioner – offentlig 
sysselsättning (har de svagaste produktionsförutsättningarna och domineras av syssel-
sättning inom offentlig sektor). Se: Nutek (2009), bilaga 2.  
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Utfallet av uppdelning av de svenska kommunerna i regiontyper framgår i Tabell 
 4-24. Sammantaget går det att notera att fyra av fem regiontyper i genomsnitt har 
en e-demokrati i intervallet 7-8. Det innebär ett utfall som inte är så långt ifrån 
rikets medelvärde på 7,25. Storstadsregionernas 84 kommuner utmärker sig 
positivt med det högsta medelvärdet. Med andra ord har de regioner med bäst 
förutsättningar för utveckling och ekonomisk tillväxt också den främsta e-
demokratin. Även de kommuner tillhörande kategorin mindre regioncentra har ett 
värde högre än snittet för nationen. De två kategorierna av småregioner som ur ett 
utvecklingsperspektiv bedöms ha det svåraste utgångsläget är också de med den 
lägsta e-demokratinivån. Dock är de småregioner som präglas av privat syssel-
sättning nästintill i paritet med större regioncentra och inte alltför långt från 
nationens medelvärde. De småregioner som är beroende av offentlig sysselsättning 
utgör emellertid den stora avvikelsen i sammanhanget. Dessa 17 kommuner har en 
e-demokrati som är avsevärt mindre utvecklad än vad som gäller för riket.  

Tabell  4-24 E-demokratinivå bland regiontyper 

Regiontyp Medelvärde Standardavvikelse N 
Storstadsregioner 7,73 2,39 84 
Större regioncentra 7,14 2,28 121 
Mindre regioncentra 7,42 2,09 48 
Småregioner – privat sysselsättning 7,05 2,12 20 
Småregioner – offentlig sysselsättning 5,35 2,20 17 

 
En närmare granskning av dessa 17 kommuner visar att 15 av dessa tillhör landets 
två nordligaste län och består företrädesvis av inlandskommuner. De två undan-
tagen är Sollefteå, med urvalets största befolkning, och värmländska Torsby. Den 
sistnämnda kommunen har tillsammans med Dorotea den högsta e-
demokratinivån på 8,5 medan tidigare nämnda Åsele står för den lägsta på 1. 
Totalt sett innebär detta inte någon särskilt iögonfallande spridning i e-demokrati 
mellan kommunerna, vilket värdet för standardavvikelsen även signalerar.  

På så sätt har noterats hur omfattningen av e-demokrati skiljer sig åt mellan 
kommunerna. Den kanske mest anmärkningsvärda skillnaden uppstår när e-
demokrati bryts ned över de svenska länen. En intressant variation blir också 
synlig när kommunerna klassificeras utefter regiontyp. Sammantaget går det att 
konstatera en betydande variation av e-demokrati, trots att urvalet är begränsat till 
den svenska kontexten. Följande logiska steg blir att pröva hypotesen om hur 
moderniseringsteorins beståndsdelar förklarar nivåer av e-demokrati.  

Förklaringar till variationer i e-demokratinivå 
Som framgått kommer olika variabler härrörande från moderniseringsteorin att 
korreleras med e-demokratiindexet. På så sätt kan betydande variabler skiljas från 
irrelevanta. Korrelationerna sker i tur och ordning grupperade utifrån de olika 



 

195 

teoretiskt härledda temana. Avslutningsvis studeras också andra potentiella 
förklaringskrafter.  

Inledningsvis undersöks om det finns en samvariation mellan kommuners grad av 
internationalisering och e-demokrati. Som framgår i Tabell  4-25 finns det vissa 
sådana belägg. Vad gäller omfattningen av kommuners import och export, dvs. 
deras globala handel, är emellertid korrelationen svag, även om den är signifikant 
med 95-procents säkerhet. En starkare korrelation visar sig utländska företag, som 
andel av totala företagsstocken, ha med e-demokrati. En regressionsanalys mellan 
variablerna ger en förklaringsgrad på 5 procent och där en ökning av andelen 
utländska företag med 1 procent skulle motsvaras av en stärkt e-demokratinivå på 
0,55.  

Tabell  4-25 E-demokratinivå och internationalisering 

Global handel (log) 0,138* N= 290 
Utländska företag (%) 0,234** N= 290 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Nästa dimension av moderniseringsteorin avser kommuners ekonomiska nivå. I 
Tabell  4-26 studeras först data över medelvärden av individers inkomster och 
förmögenhet. Resultatet visar att båda variablerna samvarierar positivt med e-
demokrati. Båda variablerna innehåller emellertid vissa observationer med 
betydande avvikelser. Det gäller framförallt nettoförmögenheten som varierar stort 
och där ett mindre antal fall har mycket höga värden. Detta påverkar utfallet. De 
nästkommande tre variablerna mäter på olika sätt hur framgångsrikt och modernt 
kommuners näringsliv är. Graden av arbetslöshet korrelerar inte med e-demokrati. 
Med andra ord kan kommuner med hög e-demokrati både ha en omfattande eller 
en låg arbetslöshet. Omfattningen av en kommuns tjänstesektor är positivt och 
signifikant korrelerad med e-demokrati. Konkret uttryckt är i allmänhet 
tjänstesektorn större i e-demokratiska kommuner än vice versa. Enligt denna logik 
kan man anta att samhällen med en stor tillverkningssektor har ett motsatt och 
negativt samband. Tabellen visar att detta stämmer. Sambandet med tjänste-
sektorns storlek är dock starkare, något som antyder att den variabeln är av större 
vikt. 

Tabell  4-26 E-demokratinivå och en modern ekonomi 

Inkomst (log) 0,280** N= 290 
Förmögenhet (log) 0,195** N= 290 
Arbetslöshet (%) 0,031 N= 290 
Tjänstesektor (andel per 1000 förvärvsarbetande) 0,342** N= 290 
Tillverkningssektor (andel per 1000 förvärvsarbetande) -0,218** N= 290 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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Nästkommande del att undersöka rör i vilken utsträckning välståndsvariabler 
samvarierar med e-demokrati. Moderniseringsteorin postulerar att demokrati-
nivån är högre i mer välmående samhällen.526 I Tabell  4-27 framgår att det finns 
indikationer för att en sådan tes är korrekt även när det kommer till e-demokrati. 
Vad avser medellivslängd visar sig variabeln både över kvinnlig och manlig sådan 
vara signifikant. Det existerar emellertid en tydlig skillnad i och med att mäns 
medellivslängd i högre utsträckning än kvinnors samvarierar med e-demokrati-
nivå. Spridningen i variabeln är större i den manliga kategorin och vissa 
extremvärden existerar. Dessa är dock inte märkbart betydelsefulla för 
korrelationen. En starkare relation återfinns mellan e-demokrati och ohälsotal. 
Således har i allmänhet kommuner med en högre e-demokrati lägre ohälsotal. 
Översatt till en bivariat regressionsmodell förklarar omfattningen av ohälsotal 9,5 
procent av variationen i e-demokrati bland observationerna.  

Tabell  4-27 E-demokratinivå och ett modernt välståndssamhälle 

Medellivslängd (kvinnor) 0,121* N= 290 
Medellivslängd (män) 0,222** N= 290 
Ohälsotal -0,309** N= 290 
Ginikoefficient 0,234** N= 290 
Kommunkostnader (kr) -0,257** N= 290 
Befolkningstäthet(log) 0,355** N= 290 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. 
∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Den samtida forskningen har givit olika svar på om en jämn resursfördelning är en 
determinant till demokratinivå eller ej.527 Utfallet av undersökningen i denna 
studie signalerar att en ojämn resursfördelning samvarierar med e-demokrati. Ett 
utfall som är svårt att teoretiskt härleda. Över 90 procent av kommunerna har 
emellertid en ginikoefficient från det lägsta värdet 0,237 till 0,350. Variationen i den 
oberoende variabeln är alltså låg. Det tjugotal kommuner som har en mer ojämlik 
inkomstfördelning än så är i de flesta fall mycket e-demokratiska. Vidare har det 
antagits att höga kommunkostnader torde vara en indikator på ett välfärds-
samhälle. På så sätt kan en positiv samvariation förväntas även med e-
demokratinivå. Utfallet visade sig förvisso vara signifikant men dock utifrån ett 
negativt förhållande. Kommuner som är e-demokratiska har generellt lägre 
kommunala kostnader. Möjligen speglar detta istället kommuner med ekonomiska 
svårigheter. Avslutningsvis studeras också befolkningstäthet som en indikator 

                                                           
526 Se: Lipset (1959), 75. 
527 Bollen och Jackman (1985); Muller (1995); Boix och Stokes (2003); Boix (2003); Vanhanen 
(2003).  



 

197 

över urbaniseringsgrad. Denna varierar stort över Sveriges kommuner och kan 
också tillskrivas en signifikant relation med e-demokratinivå. Det är den variabel i 
gruppen av välståndsvariabler som har den starkaste korrelationen. 

Tabell  4-28 E-demokratinivå och utbildning 

Andelen högutbildade (%) 0,478** N= 290 
Andelen lågutbildade (%) -0,362** N= 290 
Utbildningskostnader (kr) -0,094 N= 290 
Högskoleövergång (%) 0,336** N= 290 
Studieskuld (tkr) 0,467** N= 290 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
Den avslutande dimensionen av förklaringsvariabler deducerade ur moderni-
seringsteorin avser utbildning.  Som framgår i Tabell  4-28 finns en tydlig 
samvariation mellan andelen högutbildade i befolkningen och e-demokratinivå. 
Med tanke på den starka korrelationen kan det vara intressant att närmare se hur 
de två variablerna samvarierar. En linjär regressionsanalys, med e-demokratinivå 
som beroende variabel visualiseras i Figur  4-1. Som framgår förklarar den 
oberoende variabeln 22,8 procent av variationen i e-demokratinivå. Andelen hög-
utbildade framstår som ett tillräckligt men ej nödvändigt villkor för e-demokrati. 
Eller annorlunda uttryckt: en stor andel högutbildade i en kommuns befolkning 
följs i princip i samtliga fall av en högre e-demokratinivå.528 Å andra sidan finner 
man även högt e-demokratiska observationer bland kommuner med en lägre andel 
högt utbildad befolkning.  

De andra utbildningsvariablerna ger likartade utfall. Andelen lågutbildade är 
starkt korrelerad med e-demokratinivå. Högskoleövergång har en positiv 
signifikant korrelation med e-demokrati. Det visar sig alltså finnas en samvariation 
mellan andelen gymnasister i kommuner som övergår till högskolestudier och e-
demokratinivå. Variabeln över den genomsnittliga studieskulden i kommunerna 
är inkluderad för att vara en indikator över utbildningsgrad. Den visar sig vara 
högt korrelerad med e-demokratinivå och framstår precis som andelen hög-
utbildade som ett tillräckligt villkor för e-demokratinivå. Kommuners kostnader 
för barnomsorg, grundskola och gymnasium har emellertid ingen säkerställd 
relation med e-demokratinivå. Variabeln kan avföras som tänkbar påverkans-
faktor.  

                                                           
528 Resonemanget kan utvecklas genom att studera medelvärdet av e-demokratinivå för de 
kommuner där minst 25 % av befolkningen har en eftergymnasial utbildning. För dessa 23 
kommuner är genomsnittet i e-demokrati 9,59. Endast två kommuner i det urvalet har en e-
demokrati understigande rikets medelvärde 7,25.  



 

198 

Figur  4-1 E-demokratinivå och andelen högutbildade, inritad linjär regressionslinje 

 
Avslutningsvis korreleras också e-demokrati med de sju variabler som speglar 
andra förklaringar till e-demokrati, se Tabell  4-29. Som kan utläsas ur tabellen har 
en kommuns befolkningsmässiga storlek en stark positiv korrelation med dess e-
demokrati. Den stora skillnaden i invånarantal mellan observationerna kräver 
dock särskild vaksamhet men med hjälp av att logaritmera den oberoende 
variabeln framstår förhållandet som förhållandevis homogent och linjärt. Den 
andra variabeln avseende storlek, dvs. kommuners areal, logaritmeras också men 
korrelerar inte med e-demokrati. De tre variabler som på olika sätt fångar politiskt 
respektive mer allmänt medborgerligt engagemang faller ut med skilda resultat. 
Valdeltagande i kommunalval samvarierar inte signifikant med e-demokrati. Vad 
gäller användandet av personröster i kommunalval är variationen förhållandevis 
stor bland landets kommuner och det finns också en säkerställd korrelation med e-
demokrati. Riktningen på relationen är emellertid omvänd mot den förväntade, 
dvs. en lägre andel personröster motsvaras av högre nivåer av e-demokrati. Detta 
går stick i stäv mot den uppmärksammade forskning som har etablerat en relation 
mellan politiskt engagerade medborgare och demokrati.529 Antalet invånare per 
aktiv ideell förening varierar över landet och har trots att två observationer fått 

                                                           
529 Almond och Verba (1965); Putnam (2003). 
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uteslutas ytterligare en markant, men inte särskilt inflytelserik, avvikande 
kommun. En svagare korrelation noteras med e-demokrati och även i det här fallet 
är riktningen den motsatta än vad som teoretiskt antogs. Variabeln som mäter om 
kommunstyrelseordföranden representerar ett parti som på riksnivå tillhör 
vänster- eller alliansblocket ger inget signifikant utfall. Den avslutande variabeln, 
förekomsten av trådbunden internettillgång, har en positiv och signifikant 
korrelation med e-demokrati. Variationen är emellertid låg i variabeln, median-
värdet ger att nästan 99 procent av medborgarna i kommunerna har möjlighet till 
trådbunden internettillgång.  

Tabell  4-29 E-demokratinivå och alternativa förklaringar 

Befolkningsmängd (log) 0,584** N= 290 
Areal (log) -0,034 N= 290 
Valdeltagande  0,072 N= 290 
Personröst -0,384** N= 290 
Ideella föreningar 0,138* N= 288 
Kommunstyrelseordf. blocktillhörighet -0,106 N= 290 
Trådbunden internettillgång 0,242** N= 290 
 
Kommentar: siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

 
En översikt av utfallet av de oberoende variablernas relation med e-demokratinivå 
visar att av de 18 indikatorerna som inryms i moderniseringsteorin kan arbetslös-
het och utbildningskostnader direkt avfärdas som utan betydelse i sammanhanget. 
Ingen av dessa var signifikanta. Av de 16 återstående variablerna var två 
signifikanta på den lägre signifikansnivån (ρ < 0,05) medan resterande 14 var det 
på den högre (ρ < 0,01). De starkaste korrelationerna uppvisade, i sjunkande skala, 
variablerna från kategorin utbildning: andelen högutbildade, studieskulder och 
andelen lågutbildade. Det görs tydligt att utbildningsfaktorer kan ha en avgörande 
roll i förklarandet av e-demokrati. Även om den absolut största majoriteten av 
variablerna deducerade ur moderniseringsteorin visar på signifikanta relationer 
med e-demokrati är dock korrelationerna, med några få nämnda undantag, 
förhållandevis svaga där ingen överstiger (-)0,5 och där de flesta befinner sig i 
intervallet 0,2 – 0,35.  

Av övriga variabler hade befolkningsmängden en stark korrelation med e-
demokrati. Även användandet av personröster och omfattningen av den tråd-
bundna internettillgången var signifikanta på den högre signifikansnivån (ρ < 0,01) 
medan omfattningen av ideella föreningar var signifikant på den lägre nivån (ρ < 
0,05). Med tanke på syftet med dessa exkluderas emellertid ingen av dem på detta 
stadium. 
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Multivariata förklaringar till variationer i e-demokratinivå 
Det som hitintills har studerats är hur de tilltänkta påverkansvariablerna 
samvarierar med e-demokrati. För att kunna studera sammantagen förklarings-
kraft och den relativa styrkan mellan de olika variablerna behövs dock 
multivariata regressionsanalyser. Till att börja med studeras variablerna som 
representerar moderniseringsteorin utan kontroller för externa faktorer, vilket 
istället sker i ett avslutande steg.  

Inledningsvis behöver dock avgöras vilka av moderniseringsteorins variabler som 
skall inkluderas i detta steg och vilka som, baserat på korrelations-
undersökningarna, kan avfärdas som obetydliga eller av mindre betydelse. Redan 
tidigare har kommuners kostnader för utbildning och deras nivå av arbetslöshet 
avförts som irrelevanta variabler då de fallit ut som ej signifikanta. För att minska 
antalet variabler och risken för specifikationsfel exkluderas även de som inte visat 
tydlig signifikans, dvs. där ρ < 0,01. I klartext innebär det att variablerna över 
global handel och kvinnors medellivslängd utesluts.  

Bland de 14 återstående variablerna existerar i vissa fall höga interkorrelationer 
som riskerar att ge upphov till multikollinearitet i regressionsmodellerna. För att 
hantera detta kontrolleras genomgående för detta problem. I fallet med andelen 
högutbildade och studieskuld så är korrelationen mycket hög (0,922) vilket gör att 
den sistnämnda variabeln, p.g.a. sin lägre korrelation med den beroende variabeln 
utesluts. Således återstår 13 oberoende variabler.  

Tre multivariata analyser genomförs inledningsvis med totalt sett 13 påverkans-
faktorer, se Tabell  4-30. I vardera modellen inkluderas nio, åtta respektive sju 
påverkansvariabler. Urvalet av variabler till respektive modell sker utifrån de olika 
målen att dels undvika multikollinearitet och dels kunna pröva varje variabel. 
Dessutom influerar tidigare studiers teoretiska bidrag. Antalet oberoende variabler 
kan totalt sett förefalla högt. Med tanke på att antalet fall redan initialt är 
förhållandevis stort och att inget bortfall föreligger samt att ingen multi-
kollinearitet bedöms existera, finns det dock stora poänger med att tillämpa 
modeller där ett flertal variabler kan studeras simultant. 

I modell 1 hanteras nio påverkansvariabler. Bland de mer betydande, baserat på 
korrelationsundersökningarna, märks framförallt andelen högutbildade och 
tjänstesektorns storlek. Totalt sett förklarar modellen cirka 25 % av variationen i e-
demokrati. Bland de enskilda variablerna är emellertid endast tre signifikanta: 
tjänstesektorns storlek, andelen högutbildade och ginikoefficienten. Den sist-
nämnda har dock den motsatta riktningen än tidigare men denna, där mer 
ojämlika kommuner har lägre e-demokrati, överensstämmer med den teoretiska 
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motiveringen för variabeln.530 Det tolkas som att de resterande sex variablerna är 
utan förklaringskraft på e-demokrati när det kontrolleras för dessa tre. Av de tre 
signifikanta variablerna är andelen högutbildade i en kommun av störst betydelse. 
Variabeln får det klart högsta värdet på den standardiserade regressions-
koefficienten. I robusta skattningar förlorar tjänstesektorns storlek sin signifikans, 
se Bilaga D - Tabell 2, vilket gör att tvivel kan riktas mot variabeln. 

I modell 2 testas åtta variabler och jämfört med modell 1 ingår inkomst och 
andelen lågutbildade medan ohälsotal, ginikoefficient och andelen högutbildade 
exkluderas p.g.a. höga interkorrelationer. På så sätt prövas den subnationella 
motsvarigheten till en av moderniseringsteorins grundbultar, nämligen ekonomisk 
utveckling. Ett antal noteringar är särskilt betydelsefulla. Indikatorn över inkomst 
har, till skillnad mot tidigare korrelationer, en säkerställd negativ samvariation 
med e-demokrati. Med beaktande av tidigare forskning är detta förvånande. Det 
närmaste associerade bidraget är O’Donnells kurvlinjära modell med utfall av ett 
ekonomiskt utvecklat byråkratiskt-auktoritärt politiskt system.531 Uppgifter över 
utbildningsnivå är även relevant i denna modell där andelen lågutbildade har den 
högsta betakoefficienten bland påverkansvariablerna. Jämfört med modell 1 visar 
kommuners kostnader och högskoleövergång på signifikans i denna variabel-
sammansättning. Med tanke på att den totala förklaringskraften är något lägre i 
modellen skulle det kunna tolkas som att dessa båda variablers förklaringskraft 
stärks när kontrollen för de mer betydande faktorerna andelen högutbildade och 
ginikoefficient utelämnas. Rangordning baserat på de signifikanta variablernas 
värde på betakoefficient ger också stöd för detta: andelen lågutbildade, inkomst, 
tjänstesektorns storlek, kommunkostnader och högskoleövergång.  

I modell 3 uteslöts variabeln över inkomst till fördel för den som mäter 
förmögenhet. Även befolkningstäthet inkluderades samtidigt som kommun-
kostnader respektive högskoleövergång exkluderades baserat på problem med 
multikollinearitet respektive låg relevans i tidigare modeller. Totalt sett är tre 
variabler signifikanta i modellen. Återigen samvarierar andelen lågutbildade 
negativt med e-demokrati. Även befolkningstäthet och tjänstesektorns omfattning 
är signifikanta i modellen, dock på den lägre nivån, ρ < 0,05. Den genomsnittliga 
förmögenheten i kommunerna visar emellertid inte på någon förklaringskraft. I 
modell 3 nåddes den hitintills lägsta förklaringskraften, runt 20 procent. Även i 
denna modell ger robusta skattningar att storleken på tjänstesektorn går till att 
vara ej signifikant. För detta se: Bilaga D - Tabell 2.  

                                                           
530 Den aspekten är särskilt starkt betonad i Dahl (1971); Boix (2003). 
531 O’Donnell (1973).  
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Tabell  4-30 Tre multivariata regressionsanalyser med e-demokratinivå och olika 
uppsättningar av oberoende variabler 

 
Regressionsmodellerna gav klarhet i att ett antal av de oberoende variablerna visar 
på förklaringskraft även i konkurrens med andra. Baserat på utfallet av de tre 
modellerna kan man samtidigt avföra ytterligare en handfull variabler. Andelen 
utländska företag inkluderades i samtliga tre modeller och utföll med låga beta-
koefficienter och utan signifikans i samtliga. Medelvärdet av invånarnas 
förmögenhet var inte signifikant i den modell där variabeln inkluderades. Dessa 

 Modell 1  Modell 2  Modell 3 
Utländska 
företag 
 
 
Tjänstesektor 
 
 
 
Tillverknings-
sektor  
 
 
Medellivslängd 
- Män 
 
 
Ohälsotal 
 
 
 
Ginikoefficient 
 
 
 
Kommun-
kostnader 
 
 
Andelen 
högutbildade 
 
 
Högskole-
övergång 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 

0,005 
0,002 
0,038 
 
0,005 
0,182 
2,120* 
 
0,002 
0,095 
1,196 
 
0,096 
0,054 
0,778 
 
0,009 
0,035 
0,404 
 
-13,657 
-0,238 
-3,019** 
 
-3,795E-5 
-0,084 
-1,195 
 
0,192 
0,472 
4,508** 
 
0,029 
0,096 
1,380 
 
0,267 
0,244 
11,359** 
290 

Utländska 
företag 
 
 
Inkomst (log) 
 
 
 
Tjänstesektor 
 
 
 
Tillverknings-
sektor 
 
 
Medellivslängd 
- Män 
 
 
Kommun-
kostnader 
 
 
Andelen 
lågutbildade 
 
 
Högskole-
övergång 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

0,118 
0,050 
0,853 
 
-12,280 
-0,267 
-3,044** 
 
0,006 
0,239 
2,810** 
 
0,003 
0,156 
1,837 
 
0,138 
0,077 
1,163 
 
-9,536E-5 
-0,211 
-2,877** 
 
-0,202 
-0,367 
-4,354** 
 
0,054 
0,183 
2,858** 
 
0,251 
0,229 
11,753** 
290 

Utländska 
företag 
 
 
Förmögenhet 
(log) 
 
 
Tjänstesektor 
 
 
 
Tillverknings-
sektor 
 
 
Medel-
livslängd - 
Män 
 
Befolknings-
täthet (log) 
 
 
Andelen 
lågutbildade 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

0,093 
0,039 
0,639 
 
-1,099 
-0,071 
-1,013 
 
0,005 
0,173 
1,976* 
 
0,002 
0,089 
1,043 
 
0,167 
0,094 
1,408 
 
0,603 
0,184 
2,476* 
 
-0,148 
-0,268 
-3,800** 
 
0,219 
0,199 
11,266** 
290 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter, 
standardiserade regressionskoefficienter och T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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två variabler stryks från kommande analyser. Tillverkningssektorns storlek var 
inte signifikant i någon av modellerna och exkluderas därmed även de från 
kommande analyser. Mäns medellivslängd och ohälsotal kan också avföras p.g.a. 
brist på signifikans. Tjänstesektorns storlek har en oklar relation med den beroende 
variabeln men bibehålls för fortsatta prövningar. Avslutningsvis exkluderas likaså 
variabeln över högskoleövergång både p.g.a. av inkonsekventa utfall och faktumet 
att de två andra variablerna från utbildningskategorin uppenbarligen är mer 
betydande.  

Det gör att sju variabler återstår. Två av dessa speglar kommuners ekonomi 
(inkomst och tjänstesektor), tre rör välstånd (ginikoefficient, kommunkostnader 
och befolkningstäthet) och de två avslutande variablerna mäter samhällens 
utbildningsnivå (andelen högt respektive lågt utbildade).  

För att säkerställa att några specifikationsfel inte har påverkat modellerna studeras 
de kvarvarande på nytt i två separata regressionsmodeller, se Tabell  4-31. Det blir 
dessutom en ytterligare metod för att utkristallisera de verkligen betydande 
variablerna. Förklaringsnivån blir inte nämnvärt högre än i de tidigare analyserna. 
Inkluderandet av många oberoende variabler hade alltså endast marginellt 
påverkat de tidigare modellernas förmåga. 

I modell 4 förklarar de fyra oberoende variablerna omkring en fjärdedel av 
variationen i e-demokrati. Två av variablerna är signifikanta: ginikoefficient och 
andelen högutbildade. Detta går i linje med tidigare analyser där tjänstesektorns 
storlek och omfattningen av kommunkostnader visat på lägre betydelse än de två 
signifikanta variablerna. Av särskild relevans tenderar omfattningen av andelen 
högutbildade i kommuner vara. Håller man övriga oberoende variabler konstanta 
motsvarar en ökning av andelen högutbildade med 10 procentenheter en 
förstärkning av e-demokrati med hela två enheter.  

I modell 5 utgör istället de tre återstående variablerna modellen, något som 
resulterar i att den sammantagna förklaringskraften blir något lägre, drygt 20 
procent. Samtliga förklaringsfaktorer är emellertid signifikanta. Vad gäller 
indikatorn över inkomst sker detta med 95-procentig säkerhet. Fästes fokus på 
betakoefficienten framstår befolkningstäthet och andelen lågutbildade som ungefär 
lika betydande förklaringsfaktorer medan inkomst har en relativt sett svagare 
påverkan.   
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Tabell  4-31 Två multivariata regressionsanalyser över e-demokratinivå och sju 
förklarande variabler 

 
Sammanfattas även dessa regressionsanalyser kan det noteras att ett mindre antal 
variabler genomgående visar på förklaringskraft av e-demokrati. En väl utbildad 
befolkning tenderar att samvarierar med e-demokratinivå. Den mest träffande 
indikatorn för detta är andelen högutbildade i kommunen. Det överensstämmer 
med Lipsets tidiga konstaterande som sedan har verifierats i många studier när det 
undersökta fenomenet varit demokrati. Motsvarande e-demokratiska studier har 
inte kunnat underbygga detta.532 I tvärsnittet gäller i allmänhet: ju fler 
högutbildade invånare desto högre e-demokrati. Variabeln är dessutom högt 
korrelerad med den andra betydande utbildningsvariabeln, andelen lågt utbildade 
(-0,786). I fortsatta analyser väljs därför den mer centrala av de båda, andelen 
högutbildade. Även inkomstspridningen i kommuner är en signifikant variabel, 
vilket har mätts genom ginikoefficienten. Detta har inte tidigare studerats i e-
demokratiska studier och i studier av demokratinivå är utfallet inkonsekvent.533 
Man kan också notera att kommuners befolkningstäthet och inkomstnivå är 

                                                           
532 Lipset (1959); Barro (1999) Hadenius (1992); Glaeser et al. (2004). I subnationella studier 
av e-demokrati har inte detta tidigare kunnat bekräftas, se: van der Graft och Svensson 
(2006).  
533 Bollen och Jackman (1985); Muller (1995); Vanhanen (2003).  

 Modell 4  Modell 5 
Tjänstesektor 
 
 
 
Ginikoefficient 
 
 
 
Kommunkostnader 
 
 
 
Andelen högutbildade 
 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 
 

0,003 
0,099 
1,467 
 
-12,039 
-0,210 
-2,861** 
 
-5,150E-5 
-0,114 
-1,894 
 
0,205 
0,505 
6,572** 
 
0,255 
0,245 
24,392** 
290 

Inkomst (log) 
 
 
 
Befolkningstäthet (log) 
 
 
 
Andelen lågutbildade 
 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 
 

-8,415 
-0,183 
-2,137* 
 
1,258 
0,385 
5,139** 
 
-0,195 
-0,354 
-5,589** 
 
0,214 
0,205 
25,895** 
290 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter, 
standardiserade regressionskoefficienter och T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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faktorer som potentiellt förklarar e-demokrati. För den första av dessa finns det 
teoretiskt stöd.534 Däremot ger modell 4 och 5 anledning till att avskriva ytterligare 
två variabler. Varken tjänstesektorns storlek eller kommunkostnader utföll 
signifikant i analysen.  

För att försöka minimera risken med att spuriösa samband uppstår inkluderas på 
detta stadium de tidigare berörda externa förklaringarna. Syftet är att genom att 
kontrollera för alternativa förklaringskrafter stärka trovärdigheten i utfallen. I 
Tabell  4-32 tas alltså fasta på de fyra variablerna ur moderniseringsteorin som visat 
på särskild relevans, ginikoefficient, andelen högutbildade, befolkningstäthet och 
inkomst samtidigt som de tidigare diskuterade kontrollvariablerna i modellerna 
inkluderas.  

I modell 6 inkluderas ginikoefficienten och andelen högutbildade tillsammans med 
samtliga kontrollvariabler. Totalt sett är förklaringskraften avsevärt högre än i de 
tidigare analyserna där endast moderniseringsteorins variabler ingått. Den stiger 
från den tidigare maximala nivån runt 25 procent till knappt 40 procent av 
förklarad variation, något som får uttolkas som att en betydande förklaringskraft 
kan kopplas till vissa av de övriga variablerna. Trots den högre förklaringskraften 
visar endast tre av nio variabler på signifikans. Används betakoefficienten som 
graderingskriterium är befolkningsstorlek den klart viktigaste variabeln följd av 
andelen högutbildade. På den lägre signifikansnivån är även valdeltagande en 
säkerställd förklaringsfaktor till e-demokrati. En uttolkning av resultatet ger att 
även när man kontrollerar för andra förklaringskrafter är en av de två inkluderade 
variablerna som representerar moderniseringsteorin av relevans. Hålls andra 
påverkansfaktorer konstanta i modellen motsvarar en ökning med 10 
procentenheter av andelen högutbildning en stärkning av e-demokrati med 1,2 
enheter. Vad gäller ginikoefficienten utfaller den alltså inte som signifikant.  

I modell 7 inkluderas även befolkningstäthet och inkomst vilket resulterar i att tre 
av kontrollvariablerna måste exkluderas p.g.a. av höga interkorrelationer. Inga 
dramatiska skillnader sker jämfört med den tidigare modellen och förklarings-
kraften är likartad. Ingen av de två inkluderade variablerna visar på någon 
relevans. Med tanke på att befolkningsmängden ytterligare stärkt sin förklarings-
kraft jämfört med modell 6 kan det antas att den variabeln bättre fångar upp dylika 
aspekter. Valdeltagande har alltjämt en negativ säkerställd relation med den 
beroende variabeln. För att nyansera bilden bör man dock tillägga att variationen i 
denna variabel är låg.  

                                                           
534 Lipset (1959). 
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Tabell  4-32 Två multivariata regressionsanalyser över e-demokratinivå och 
påverkansvariabler med kontroll för alternativa förklaringar  

 
För att tydliggöra det starka sambandet mellan den beroende variabeln och 
befolkningsstorlek genomfördes en linjär och bivariat regressionsanalys. I Figur  4-2 
uttrycks förhållandet i ett diagram. Befolkningsstorlek förklarar 34 procent av 
variationen och är signifikant (ρ < 0,01). Samtidigt störs sambandet något av att två 
av de tre storstadskommunerna, Göteborg och Malmö, avviker. Utfallet kan 

 Modell 6  Modell 7 
Ginikoefficient 
 
 
 
Andelen högutbildade 
 
 
 
Befolkningsmängd 
(log) 
 
 
Areal (log) 
 
 
 
Valdeltagande 
 
 
 
Personröst 
 
 
 
Ideella föreningar 
 
 
 
Kommunstyrelseordf. 
blocktillhörighet 
 
 
Trådbunden 
internettillgång 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

-5,452 
-0,095 
-1,311 
 
0,123 
0,304 
3,313** 
 
2,217 
0,382 
4,442** 
 
0,473 
0,110 
1,573 
 
-0,103 
-0,154 
-2,572* 
 
-0,024 
-0,078 
-1,112 
 
2,625E-4 
0,026 
0,423 
 
-0,469 
-0,100 
-1,802 
 
0,013 
0,034 
0,520 
 
0,385 
0,365 
19,307** 
288 

Ginikoefficient 
 
 
 
Befolkningstäthet (log) 
 
 
 
Andelen högutbildade 
 
 
 
Befolkningsmängd (log) 
 
 
 
Valdeltagande 
 
 
 
Ideella föreningar 
 
 
 
Kommunstyrelseordf. 
blocktillhörighet 
 
 
Inkomst (log) 
 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

-5,714 
-0,100 
-1,256 
 
-0,320 
-0,098 
-1,152 
 
0,118 
0,290 
3,055** 
 
2,895 
0,499 
6,389** 
 
-0,090 
-0,134 
-2,195* 
 
4,846E-4 
0,048 
0,779 
 
-0,383 
-0,082 
-1,498 
 
-0,172 
-0,004 
-0,038 
 
0,381 
0,363 
21,470** 
288 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter, 
standardiserade regressionskoefficienter och T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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således verifiera vad tidigare e-demokratiska studier av subnationella enheter har 
visat.535  

Figur  4-2 E-demokratinivå och befolkningsstorlek (log), inritad linjär regressionslinje 

 

Sammanfattning av förklarande analyser 
Ett ofta naturligt mål i en deduktiv studie är att om möjligt förbättra teorins 
träffsäkerhet. I denna undersökning har det kunnat noteras att flertalet variabler 
deducerade ur moderniseringsteorin samvarierar med e-demokratinivå. När 
moderniseringsteorin utsatts för hårdare test genom inkluderandet av andra 
potentiella förklaringskrafter till e-demokrati i multivariata modeller, återstår en 
av utbildningsvariablerna som en betydande determinant. Med tanke på resultatet 
kan man med stor säkerhet dra slutsatsen att vissa uttolkningar av moderni-
seringsteorin kan förklara variationen av svenska kommuners e-demokratinivå. I 
enlighet med teorins påståenden är kommuner med en stor andel högutbildad 
befolkning mer e-demokratiska, det gäller alltså även vid kontroll för externa 
förklaringar. Även om det är teoretiskt väntat saknar fyndet empiriska 
motsvarigheter.536 Vad gäller övriga aspekter av moderniseringsteorin är relationen 
till e-demokrati mer osäker. De statistiska analyserna i denna undersökning ger 
                                                           
535 Medaglia (2007); Saglie och Vabo (2009); Scott (2006); Wohlers (2009). 
536 En tidigare studie kunde inte etablera en sådan relation, se: van der Graft och Svensson 
(2006).  
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inte tillräckligt starka motiv till att hävda relevansen av inkomstfördelning, mätt 
som ginikoefficient, eller befolkningstäthet.    

Ett teoriutvecklande arbete kan utifrån dessa empiriska resultat ta flera olika 
vägar. Teorins träffsäkerhet i denna specifika tillämpning kan på olika sätt 
förbättras, alltifrån diskussion kring hur lämpliga operationaliseringar sker till att 
förklara resultat som motsäger teorin. Förutom dessa relevanta ansatser kan man 
också ta fasta på den ur moderniseringsteorins perspektiv mest signifikanta 
variabeln, andelen högutbildade, och med hjälp av regressionsdiagnostisk skapa 
en ökad förståelse för samvariationen. 

Utvecklad analys av e-demokrati och utbildning 
I den enkla regressionsanalys som tidigare genomfördes, se Figur  4-1, förklarar 
andelen högutbildade i befolkningen nästan 24 procent av variationen i e-
demokrati, oaktat andra påverkansvariabler. Fyra av fem utbildningsvariabler 
hade en signifikant korrelation med e-demokrati och den höga interkorrelationen, 
se korrelationsmatrisen i Tabell  4-33, visar att de olika variablerna fångade upp ett 
liknande fenomen. Styrkan i korrelationerna sträcker sig i absoluta tal från 0,922-
0,441 och är i samtliga fall signifikanta, ρ < 0,01. En faktoranalys bekräftar att de 
fyra utbildningsfaktorerna sammantaget kan anses vara endimensionella då de 
laddar på en faktor, se Bilaga D - Tabell 3. 

Tabell  4-33 Korrelation mellan tidigare signifikanta utbildningsvariabler 

 Andelen 
högutbildade 
(%) 

Andelen 
lågutbildade 
(%) 

Högskoleöver
gång (%) 

Studieskuld 
(tkr) 

Andelen 
högutbildade 
(%) 

1 -0,786** 
N=290 

0,629** 
N=290 

0,922** 
N=290 

Andelen 
lågutbildade 
(%) 

-0,786** 
N=290 

1 -0,441** 
N=290 

-0,656** 
N=290 

Högskoleöver
gång (%) 

0,629** 
N=290 

-0,441** 
N=290 

1 0,566** 
N=290 

Studieskuld 
(tkr) 

0,922** 
N=290 

-0,656** 
N=290 

0,566** 
N=290 

1 

Kommentar: Siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 

Med tanke på den betydelse utbildningsfaktorer kan antas ha för e-demokrati finns 
det anledning att gå vidare med en fördjupad analys. Då andelen högutbildade i 
befolkningen både hade den starkaste korrelationen med den beroende variabeln 
och dessutom har visat sig vara den enda variabeln som varit signifikant på den 
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högre nivån, 𝜌 < 0,01, när det kontrollerats för externa faktorer, är det rimligt att 
fördjupa analysen kring detta samband.537  

En väsentlig del av forskningen kring moderniseringsteorin har fokuserat på 
förekomsten av att sambandet mellan teorins indikatorer och demokrati inte 
verkar linjärt, utan i själva verket är kurvlinjärt. Som diskuterats i tidigare avsnitt 
har litteraturen föreslagit och empiriskt bekräftat olika varianter av icke-linjära 
samband.538 I relationen mellan utbildning och e-demokrati kan man notera 
liknande tendenser. I Figur  4-3 har observationerna försökt fångas av dels en linjär 
regressionslinje men också av en naturligt logaritmerad sådan. I figuren kan också 
ett litet antal observationer med mycket höga värden för den oberoende variabeln 
noteras. Dessa fall kan ha stor relevans för respektive regressionslinjes lutning.  

 

Figur  4-3 Andelen högutbildade och e-demokratinivå – linjär respektive logaritmerad 
regressionslinje 

 

                                                           
537 För att försäkra sig om övriga utbildningsvariablers relevans genomfördes två index-
konstruktioner av de fyra signifikanta utbildningsvariablerna. Dessa omräknades till 
enhetlig skala och gavs samma vikt. I den ena konstruktionen adderades de till varandra 
medan de i den andra multiplicerades med varandra. Ingen av dessa visade på en högre 
förklaringskraft av e-demokrati än andelen högutbildade isolerad.  
538 Neubauer (1967); Jackman (1973); Lipset et al. (1993).  
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Det är emellertid svårt att endast baserat på en visualisering av sambandet kunna 
avgöra vilket alternativ som ger regressionslinjen den bästa anpassningen. För att 
utröna detta utförs två regressionsanalyser.539 Dessa återfinns i Tabell  4-34. 
Eftersom det centrala intresset avser vilken av de båda kurvorna som bäst 
sammanfattar observationerna är värdet på determinationskoefficienten, R2, det 
centrala. Ur tabellen kan utläsas att den logaritmerade kurvan något bättre fångar 
observationernas placering. Det överensstämmer med Jackmans tidiga fynd av en 
motsvarande relation mellan ekonomisk utveckling och demokratinivå.540 

Detta leder till ett antal konsekvenser. Till skillnad från den linjära modellen 
specificerar den böjda regressionslinjen en avtagande effekt, dvs. kurvan planar ut 
vid högre utbildningsnivåer. I klarspråk innebär detta att den påverkan den obero-
ende variabeln har är avtagande, något som leder tankarna i riktning mot att 
sambandet kan tänkas ha olika tröskelnivåer. Det kan tolkas som att forcerandet av 
en viss nivå på den oberoende variabeln medför ett högre och stabilt utfall på den 
beroende variabeln. I den oberoende variabelns lägre intervall (ungefärligen 
mellan 10-15 procent högutbildade) finns det också andra faktorer som förklarar e-
demokrati. Annorlunda uttryckt så finns det i denna grupp av kommuner både de 
som är mycket e-demokratiska men också de som saknar en utvecklad e-demo-
krati. En potentiell och förhållandevis rimlig förklaringskraft till variationen i detta 
spann är befolkningsstorleken. Detta har tidigare analyser bevisat och kan nu åter 
aktualiseras på detta stadium.   

Tabell  4-34 Regressionsanalyser, linjära och logaritmerade, över e-demokratinivå och 
andelen högutbildade 

Regression Regressions-
koefficient 

Standardiserad 
regressionskoefficient 

T-
värde 

ρ R2 
 

𝒀 =  𝜶 + 𝒃𝒙 0,194 0,478 9,229 0,000 0,228 
𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝐥𝐧 𝒙 3,653 0,486 9,437 0,000 0,236 

 
I Figur  4-4 beskrivs det kurvlinjära förhållandet mellan andelen högutbildade och 
nivå av e-demokrati samtidigt som diagrammet också fångar kommuners befolk-
ning, uttryckt genom punkternas storlek. I diagrammet har också rikets medel-
värde av andelen högutbildade i befolkningen markerats. Den tillräckliga 
relationen mellan de båda variablerna, representerade på figurens axlar, kan tolkas 
som att observationer med en lägre andel högutbildad befolkning, i det här fallet 
kan man ta fasta på rikets medelvärde som skiljelinje, är svårförklarliga. Genom att 

                                                           
539 Samtidigt testades också översiktligt för om en regressionslinje transformerad med hjälp 
av exponentiella, potens- eller polynoma ekvationer gav en högre förklaringskraft. Detta 
visade sig inte vara fallet.  
540 Jackman (1973).  
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inkludera dessa kommuners befolkningsstorlek, dvs. de kommuner som i 
diagrammet befinner sig till vänster om snittet för andelen högt utbildade i riket, 
når man dock en mer solid förklaringsmodell. Detta är i analogi med utfallet av de 
multivariata modellerna. De bland dessa observationer som befinner sig ovanför 
regressionslinjen, dvs. de har en positiv residual och högre e-demokratinivå, har i 
medelvärde en befolkning på drygt 24 600 invånare. För motsvarande observatio-
ner som befinner sig nedanför regressionslinjen, dvs. de har en negativ residual 
och lägre e-demokrati, är befolkningen i snitt drygt 16 800. I fallet med den skillnad 
som existerar mellan de kommuner med en lägre andel högutbildade samt positiv 
respektive negativ avvikelse från regressionslinjen kan således deras befolknings-
mässiga storlek anföras som en rimlig förklaring. Metodutvecklingsarbete har 
därutöver möjliggjort andra ansatser för att bättre hantera den här typen av 
förhållande, vilket dock inte hanteras i denna studie.541  

En omfattande litteratur tar sin utgångspunkt i moderniseringsteorin och 
behandlar avvikande observationer från de postulerade sambanden.542 Det bör 
också diskuteras i denna prövning av teorin. I Figur  4-4 har de fall som avviker 
mest från regressionslinjen markerats, dvs. de med största positivt respektive 
negativa residualer. Diagrammet fångar också kommunernas befolkning, uttryckt 
genom punkternas storlek. Bland de observationer som positivt avviker märks, i 
fallande ordning, Ovanåker, Härjedalen, Hultsfred, Mora, Enköping, Bräcke och 
Degerfors. Ovanåkers kommun har jämfört med modellens prediktion 5,6 enheter 
högre e-demokratinivå. Dessa kommuner representerar Sveriges samtliga tre 
landsändar men med en tonvikt på norra Sverige. Vad gäller deras storlek kan 
noteras att dessa utgörs av mindre kommuner, där Enköping har den största 
befolkningen på drygt 38 000 invånare.  

                                                           
541 Eftersom materialet tydligt uttrycker förhållandet med tillräckliga men inte nödvändiga 
förutsättningar skulle en alternativ metod för att analysera materialet kunna vara att 
tillämpa kvalitativ jämförande analys (QCA) utvecklad av Charles Ragin med hjälp av 
”fuzzy set” och logiken från Boolsk algebra. Ragin menar att tekniken är tillämpbar på till-
räckliga förutsättningar genom att utveckla förklaringsmodellen med syfte att finna 
kombinationer mellan de tänkbara påverkansvariablerna. Se: Ragin (2000). En motsvarighet 
i statistisk metod är att skatta interaktionseffekter. Detta undersöktes genom att skatta en 
interaktion mellan andelen högutbildade och befolkningsstorlek. Denna gav dock inte en 
ökad förklaringskraft av den beroende variabeln. Se: Edling och Hedström (2003), 149-151.  
542 För en sammanställning se: Karvonen (1997). 
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Figur  4-4 Samband mellan andelen högt utbildade och e-demokratinivå, logaritmerad 
regressionslinje. Befolkningsstorlek beskrivet som observationernas yta i diagrammet. 
De mest avvikande fallen markerade. 

 
 
I analogi med detta utgörs även observationerna med störst negativ residual av 
mindre kommuner. Det är till och med mer betonat i denna grupp av kommuner 
där Vellinge med dryga 32 000 är den klart största.  Om de sorteras utifrån 
avvikelsens storlek gäller följande fallande ordning: Öckerö, Vellinge, Åsele, 
Ockelbo, Malå, Töreboda och Sjöbo. Geografiskt sett är Götaland och Norrland 
representerade. Som tidigare uppmärksammats påverkar bristen på data Vellinge, 
Åsele och Öckerös positioner. I fallet med de resterande kommunerna är 
emellertid detta inte möjligt. 

Summering av resultat 
Det primära syftet med denna mellanliggande studie har varit att undersöka 
huruvida moderniseringsteorin kan förklara variationen i de svenska 
kommunernas e-demokrati.  
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Bedömningen är att detta kan verifieras. Mer konkret uttryckt finns det vissa 
aspekter inom moderniseringsteorin som på ett statistiskt säkerställt sätt förklarar 
variationen i e-demokrati medan många andra har kunnat avföras. Centrala 
determinanter för e-demokrati i denna studie visar sig utbildningsvariabler vara, 
framförallt mätt som andelen högre utbildade. Många andra aspekter av 
moderniseringsteorin såsom internationalisering, ekonomi och välstånd har 
förvisso visat på signifikanta korrelationer med den beroende variabeln men fallit 
bort när de undersökts simultant i multivariata modeller tillsammans med andra 
variabler från moderniseringsteorin eller tillsammans med alternativa förklarings-
krafter till e-demokrati.  

Den relation som valts att närmare studera rör förhållandet mellan e-demokrati 
och andelen högt utbildade i en kommun. Isolerat har den variabeln själv, som 
visserligen är starkt korrelerad med övriga betydelsefulla utbildningsvariabler, en 
förklaringskraft på närmare 25 procent av variationen i e-demokrati. Relationen 
uttrycks tydligt som att hög utbildning är en tillräcklig men inte nödvändig faktor 
för e-demokrati. Detta medför att höga grader av e-demokrati kan uppstå även i 
kommuner som inte har en välutbildad befolkning. Det har också gått att notera att 
ett sådant förhållande bäst uttrycks genom en böjd regressionslinje vilket kan 
uttolkas som att materialet, grovt sett, kan delas upp i två olika grupper. 
Kommuner med en stor andel högutbildade har i regel en hög e-demokrati. Bland 
de kommuner med en lägre utbildad befolkning existerar andra förklaringskrafter 
till variationen i e-demokrati.  

Den mest markanta av dessa förklaringskrafter är den befolkningsmässiga 
storleken, något som även den globala och tidigare undersökningar har antytt. 
Anledningen till detta måste utvecklas ur ett e-demokratiskt perspektiv. Som 
tidigare hävdades har fysiska förutsättningar förvisso en lång historia i 
diskussionen om karaktäristiska för politiska system men paradoxalt nog ute-
lämnas dylika variabler ofta i jämförande studier. Dahl och Tuftes argument om att 
storleken i sig rimligtvis påverkar egenskaper i det politiska systemet förefaller 
plausibelt och även e-demokratisk forskning har belyst detta. Hur exakt detta artar 
sig behöver emellertid utvecklas och rådande teori är ofullständig.543  

Utfallet av de statistiska analyserna leder till nya frågor. Framförallt två bedöms 
vara särskilt centrala utifrån syfte och frågeställning. Det har gått att notera att 
vissa observationer avviker betänkligt från den logaritmerade regressionslinjen 
som speglar relationen mellan e-demokrati och andelen högt utbildade. 

                                                           
543 Dahl och Tufte (1973). För subnationell e-demokratisk forskning som betonat storleken, 
se: Scott (2006); Saglie och Vabo (2009); Wohlers (2009); Medaglia (2007).  
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Befolkningsstorlek är en potentiell förklarande faktor men det finns flera. Vilka 
dessa är, är en obesvarad fråga. Den andra frågeställningen rör omständigheten 
med att utbildningsfaktorers roll i utvecklingen av både demokrati och e-
demokrati är dåligt besvarade i forskningen. Det existerar överhuvudtaget 
oklarheter kring hur moderniseringsteorin och, som utfallet av denna under-
sökning givit belägg för, andra förklaringskrafter till e-demokrati leder fram till e-
demokrati. Besvarandet av en sådan fråga och prövandet av teorins postulat skulle 
ge en ökad förståelse för den tvärsnittsbild som hittills har beskrivits. Då svar på 
dessa båda frågor skulle kunna vara ett vitalt teoriutvecklande arbete övergås nu 
till dessa i den avslutande empiriska delen.   

LOKAL UNDERSÖKNING – AVVIKELSER OCH 
KAUSALITET I TRE SVENSKA KOMMUNER 

Den tredje empiriska undersökningen befinner sig på den lägsta analysnivån, den 
lokala, med kommuner som undersökningsobjekt. Till skillnad mot de tidigare två 
delstudierna utgörs denna av två fallstudier där framförallt kvalitativa tekniker 
används. Förutom målet att tillgodose avhandlingens syfte, vilket åter skall 
aktualiseras, formas också urvalet av ett mest-lika-upplägg.  

Den första fallstudien kommer att bestå av två kommuner med ett primärt syfte att 
undersöka hur det kommer sig att dessa särskiljer sig från det samband mellan 
andelen högutbildade och nivåer av e-demokrati som annars har kunnat 
säkerställas. Som tidigare har setts utgör detta en väsentlig del av forskningen av 
moderniseringsteorin. Den andra fallstudien formas av ett annat syfte, nämligen 
att undersöka huruvida framväxten av e-demokrati följer moderniseringsteorins 
kausala beskrivning av utvecklingen av demokrati. I båda dessa fallstudier ställs 
också frågan om hur social hållbarhet har beaktats i dessa processer.  

Prioriteringen i urvalsordningen följer sammantaget dessa två principer, dvs. att 
de möjliggör att forskningsfrågorna kan besvaras samtidigt som de utvalda 
observationerna liknar varandra i så hög utsträckning som möjligt för att möjlig-
göra konstanthållandet av tänkbara förklaringar. I Figur  4-5 visualiseras åter det 
icke-linjära sambandet mellan andelen högt utbildade och e-demokrati för landets 
290 kommuner. I figuren är tre observationer markerade, nämligen kommunerna 
Ovanåker, Älvkarleby samt Ockelbo.  
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Figur  4-5 Samband mellan andelen högt utbildade och e-demokratinivå, logaritmerad 
regressionslinje. Tre observationer för kommande fallstudier markerade.  

 
 
Ockelbo och Ovanåkers kommuner utgör det empiriska underlaget i den första 
fallstudien, dvs. den som syftar till att förklara avvikelser till sambandet. Valet av 
Ockelbo motiveras med faktumet att kommunen har den fjärde största negativa 
residualen och där samtliga kommuner med en större negativ avvikelse från 
regressionslinjen präglas av bortfall på den beroende variabeln. I fallet med 
Ovanåkers kommun har denna observation den absolut största distansen till 
regressionslinjen av samtliga kommuner i modellen. I urvalet av fall till den andra 
varianten av fallstudie har det tidigare argumenterats för att välja en observation 
som speglar den stabila relation som figuren uttrycker. Av detta följer att en 
kommun med lågt skattningsfel bör väljas. Älvkarleby kommun har det fjärde 
lägsta skattningsfelet i populationen och bildar därför empiriskt underlag till den 
andra fallstudien.  

Av urvalet följer att de tre kommunerna har mycket olika nivåer av e-demokrati. 
På så sätt kan en eftersträvansvärd variation på den beroende variabeln tillgodo-
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ses.544 Av samma logik följer även att många potentiella påverkansvariabler liknar 
varandra i de tre kommunerna. Karaktäristiskt är den likartade andelen av högt 
utbildade i de tre kommunerna. Inte endast denna variabel är emellertid likartad 
och det är rimligt att anta att denna i sin tur påverkas av andra strukturella 
variabler. För det första är samtliga kommuner befolkningsmässigt små, grovt i 
intervallet 6000 till 11 000 invånare och belägna i samma del av landet. Ockelbo och 
Ovanåkers kommun delar länstillhörighet, Gävleborgs län, medan både Ockelbo 
och Älvkarleby kommun tillhör arbetsmarknadsregionen Gävle. Det leder vidare 
till att det är rimligt att anta att det dem emellan även finns en viss kulturell 
överensstämmelse. Som en ytterligare anledning till detta kan man anföra 
kommunernas likartade historia där samtliga av kommunerna historiskt har 
präglats av storskalig tillverkningsindustri, (exempelvis Ockelboverken i Ockelbo 
kommun, Skutskärs bruk i Älvkarleby kommun och Edsbyverken i Ovanåkers 
kommun). Av övrig betydelsefull statistik kan uppmärksammas att de tre 
kommunerna har en likartad inkomstspridning i form av ginikoefficient. 

I metodavsnittet diskuterades vilka hänsynstaganden som måste influera en 
undersökning som ämnar identifiera och pröva kausala mekanismer. Att simultant 
beakta data från olika analysnivåer ger bättre möjligheter till att tillgodose en 
sådan ambition och utgör därutöver ett framkomligt sätt för att inte bortse från 
fenomens vertikal kontext.545 Mer konkret innebär det en kombination av 
strukturella och ett aktörsorienterade perspektiv som kan ligga till grund för 
konstruktionen av ett empiriskt grundat och tidsordnat förklaringsmönster.  Den 
typ av data som tillåter detta har presenterats och specificeras mer detaljerat i 
respektive undersökning. Hur analysen av detta material kommer att genomföras 
bör dock konkretiseras ytterligare.  

De potentiella förklaringarna till dels oförklarade utfall av e-demokratinivå och 
dels den kausala utvecklingen av e-demokrati kan först och främst separeras enligt 
den ovan angivna distinktionen mellan struktur och aktör. Teorins utsagor och 
metodologiska bidrag pekar dock på att dessa tillsammans och integrerat kan ge 
en fullständig förklaringsmodell.546 E-demokrati förändras av att aktörers beslut 
inverkar på fenomenet. Förklaringen av den kausala utvecklingen återfinns ytterst 
bland aktörers beteende medan strukturella förutsättningar i allra högsta grad kan 

                                                           
544 Anckar (2008).  
545 Peters (1998), 46; Przeworski och Teune (1970). 
546 Bland moderniseringsteorins företrädare har denna brygga utvecklats tydligast av: Lipset 
(1959), (1969) och Dahl (1971); Diamond (1992). För metodologiska diskussioner om 
integrering av dem se: Mahoney och Snyder (1999); Coleman (1986).  
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vara viktiga eller till och med helt avgörande influenser för detta.547 Förklaringar 
på aktörsnivå är emellertid inte endast influerade av strukturella omständigheter. 
Flera författare nämner hur aktörers egna psykologiska förutsättningar som 
önskemål och övertygelser påverkar beteende.548 Det ger en situation där aktörers 
beteende inom den kommunala organisationen skall förklaras både med hänsyn 
till deras strukturella och kontextuella sammanhang samt deras egna önskemål och 
övertygelser.  

Vidare kan potentiellt inflytelserika aspekter även separeras utifrån om de här-
stammar från inom den kommunala organisationen eller från det omgivande 
lokala samhället. En sådan distinktion bistår i att tydliggöra förutsättningarna för 
undersökningen och signalerar en analytisk skillnad. Det omgivande samhället 
riktar krav mot den politiska verksamheten och dess förvaltningsorganisation, dvs. 
den kommunala organisationen. Interna förutsättningar inom denna politiska 
organisation kan vara en av faktorerna som avgör om dessa kan infrias.  

I Tabell  4-35 sammanställs dessa två dimensioner i form av en typologi där 
strukturella förutsättningar åtskils från aktörsorienterade förklaringar och där 
deras analytiska placering inom respektive utanför den kommunala organisa-
tionen tydliggörs. De strukturella förutsättningarna som är indikatorer på olika 
karaktäristiska hos de olika kommunerna har behandlats i den nationella 
undersökningen. De mer betydande variablerna från de tidigare multivariata 
undersökningarna nämns här. En generös uppfattning har antagits och även de två 
variablerna från moderniseringsteorin som inte riktigt visade på signifikant 
betydelse har inkluderats. Fallstudierna ger utrymme till att eventuellt triangulera 
data eller addera andra variabler. Ett mindre antal indikatorer som avser endogena 
strukturella förutsättningar har tidigare undersökts, kommunens kostnader och 
politiska orientering. De visade sig inte vara av betydelse. Fallstudierna ger 
möjlighet till att studera andra strukturella förutsättningar inom den kommunala 
verksamheten. Det avser exempelvis samverkan med andra aktörer på området 
och karaktären av denna. Vidare kan det även inkludera interna visioner. Dessa 
förutsättningar är sådana som inte avser någon enskild aktör utan sådana som 
influerar och präglar verksamheten sammantaget. Andra strukturella 
omständigheter bör också beaktas, dock i mer indirekt form. Det avser 
organisatoriska och ekonomiska omständigheter. Förutom vissa kopplingar till 
moderniseringsteorin, exempelvis följderna av en effektiv och oberoende för-
valtning, representerar detta mera av induktiva inslag.549  

                                                           
547 Gerring (2005); Hedström och Swedberg, red. (1998); Mahoney (2001) 
548 Coleman (1986); Elster (2007).  
549 Lipset (1959), 83-84. 
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Tabell  4-35 Analysram för lokal undersökning 

 Strukturella förutsättningar Aktörsorienterade 
förklaringar 

Exogen Andelen högutbildade, ginikoefficient, 
befolkningstäthet, befolkningsmängd, 
valdeltagande. 

Medborgares önskemål och 
övertygelser: medborglig 
efterfrågan  

Endogen Samverkan med andra aktörer, interna 
stödjande visioner. 

Tjänstemäns och politikers 
önskemål och övertygelser: 
interna prioriteringar.  

 
Den andra halvan av typologin utgörs av aktörsorienterade förklaringar. Dessa har 
en avgörande betydelse för förklaringen av de kausala mekanismer som leder fram 
till e-demokrati. Exogena aktörsorienterade förklaringar kommer endast att 
undersökas i begränsad omfattning. Medborgares agerande individuellt och till-
sammans i grupp kan potentiellt ha stor betydelse för den kausala framväxten av 
e-demokrati men kräver en särskild empiriinsamling. I den här studien finns viss 
sådan empiri, exempelvis individbaserade statistiska undersökningar eller 
kommunala företrädares uppfattning om individers preferenser. Fallstudierna gör 
det möjligt att reflektera kring den utökade intension av begreppet e-demokrati 
som kommer att användas i den lokala undersökningen. Sammantaget samspelar 
den här typen av förklaringar med moderniseringsteorins postulat om hur 
välståndsökningar och högre nivåer av utbildning förändrar individers beteende 
till att de blir mer rationella och delaktiga där demokratiska processer värdesätts 
på bekostnad av mer radikala politiska idéer.550 Större vikt läggs dock vid 
aktörsorienterade endogena förklaringar. Enskilda tjänstemän och politiker har 
rimligtvis avgörande betydelse för att skapa de offentliga förutsättningarna för e-
demokratiska processer. Specifika aktörers agerande påverkas dock av den 
kommunala verksamhetens strukturella förutsättningar.551   

Denna systematisering är av betydelse för insamling och analys av det empiriska 
materialet. Genom att tillåta prövning av teori och hypotes kategoriserar typologin 
inte endast vilka förutsättningar och förklaringar som är potentiellt viktiga men 
ger också antydningar om hur de är relaterbara till varandra. Att veta vad som 
kännetecknar ett samhälles struktur ger också bättre möjlighet till att förklara 
enskilda aktörers agerande. Med särskilt fokus på politiska system är olika typer 
av förutsättningar en potentiellt viktig aspekt för prioriterade och eventuellt 
genomdrivna beslut. Avgörande i sådana ambitioner är möjligheten till tids-
ordning mellan faktorerna i frågan. Identifierandet av förutsättningar och 

                                                           
550 Lipset (1959), 79-84; Lipset (1969), del 1; Diamond (1992); 486-487. 
551 Däribland ekonomiska sådana, se: Viborg Andersen et al. (2007). 
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förklaringar och relationer däremellan skapar möjlighet till en integrerad 
förklaringsmodell.  

Innan fallstudierna behandlas behöver relationen till social hållbarhet anknytas till 
den föreslagna typologin. Denna teoribildning, som betonar vikten av stärkandet 
av politiskt deltagande och politisk jämlikhet i lokala utvecklingsprocesser, blir ett 
värdefullt tillskott för synen på e-demokrati. Genom att komplettera strukturella 
förutsättningar och aktörsorienterade förklaringar med aspekter som bidrar till 
utveckling av ett socialt hållbart samhälle, skapas goda utgångspunkter för en 
kompletterande syn på e-demokrati.   

Nedan följer genomgången av de avvikande fallen Ockelbo respektive Ovanåkers 
kommun. Därefter behandlas det representativa fallet Älvkarleby kommun. Sedan 
summeras avsnittet och de empiriska undersökningarna jämförs.  

Ockelbo kommun – ett negativt avvikande fall 
Ockelbo är den första av de två observationerna av analysen som sker av 
avvikande fall. Som har framgått sett står Ockelbo kommun för en negativ 
avvikelse utifrån den använda förklaringsmodellen. Det betyder att kommunens 
nivå av e-demokrati är avsevärt lägre än vad som förutspås och avsnittets primära 
syfte blir således att förklara hur detta kommer sig, däribland med mer induktiva 
inslag.   

Metodmässigt har olika tillvägagångssätt använts. Förutom skriftlig 
dokumentation i form av protokoll, interna och externa utredningar och övriga 
dokument har även tre intervjuer genomförts.  Socialdemokraten tillika 
kommunalrådet Magnus Jonsson och kommunchefen Lars Sjölander har intervju-
ats. Därutöver intervjuades samtidigt två representanter för förvaltningen, 
nämligen informationsansvarig Monica Åkesson och IT-strateg Lotta Sen Thakuri. 
Den insamlade empirin avser framförallt data från år 2003 och framåt med vissa 
tidigare undantag. 

Inledningsvis diskuteras Ockelbo kommuns karaktär innan de demokratiska och e-
demokratiska utgångspunkterna behandlas. Därefter ges en kronologisk utveck-
ling av det e-demokratiska arbetet för att sedan försöka finna förklaringar till 
kommunens låga nivå av e-demokrati. Avsnittet avslutas med att social hållbarhet 
undersöks i dessa utvecklingsprocesser samt med en summering.  

Ockelbo kommun 
Ockelbo kommun är en inlandskommun som återfinns i den del av Gävleborgs län 
som utgörs av landskapet Gästrikland. Kommunens centralort är Ockelbo där 
ungefär 45 procent av befolkningen är bosatt. Kommunen tillhör skaran av landets 
mindre kommuner med cirka 6000 invånare. I likhet med många andra små 
kommuner i Norrland har Ockelbo haft en något vikande befolkningsutveckling 
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kombinerat med en, i jämförelse med riket, skev befolkningspyramid där gruppen 
yngre män och kvinnor är underrepresenterade. Funktionellt är kommunen 
integrerad med arbetsmarknadsregionen Gävle där även kommunerna Älvkarleby, 
Gävle, Hofors och Sandviken ingår. I praktiken medför detta en stor utpendling, 
framförallt av män, till de närliggande större orterna.552 Det geografiska område 
som kommunen idag utgörs av har sedan långt tillbaka präglats av järn- och 
skogsbruk, främst inom ramen för Ockelboverken och Kopparfors AB. Detta har 
dock förbytts i ett näringsliv som idag kännetecknas av småföretagande och med 
ett mindre antal större företag inom omsorgs- och industrisektorn. Bland det 
karaktäristiska för kommunen, som kan uppmärksammas i statistik, märks en låg 
övergång av gymnasister till högskolestudier och flertalet höga placeringar i 
Svenskt Näringslivs ranking över landets kommuners företagsklimat. 2004 utsågs 
kommunen till Årets Företagarkommun av Företagarna och UC:s årliga ranking.553  

I det index över e-demokratinivå som har konstruerats får Ockelbo ett lågt värde, 
2,0 i skalan 0-14. Av landets samtliga kommuner har en kommun ett ännu lägre 
medan fyra kommuner ges ett lika lågt index som Ockelbo. I denna grupp av totalt 
sex kommuner saknar flera data, något som direkt påverkar indexutfallet. Det 
gäller dock inte Ockelbo. Gemensamt för dessa kommuner är att de samtliga är 
befolkningsmässigt små. De e-demokratiska funktioner som vid undersöknings-
tillfället fanns tillgängliga på kommunens webbplats var endast två av de 13 som 
ingick i indexet. Båda dessa avsåg dessutom informationsaspekter, nämligen 
faktumet att kalendariet över kommunfullmäktiges sammanträden var publice-
rade samt att kommunbudgeten var tillgänglig via internet.  

Den tidigare hemsidan ersattes från och med 25 januari 2010 med en ny version. 
Då de uppgifter som använts för att bedöma kommunens nivå av e-demokrati 
speglar den tidigare webbplatsen överensstämmer dessa alltså inte med den nya. 
Som grund för empiriinsamlingen används dock situationen innan 2010 och på så 
sätt nås samstämmighet mellan den kvantitativa operationaliseringen av e-
demokrati och den kvalitativa empiri som utgör detta avsnitt. Vad gäller den nya 
webbplatsen visar den att kommunens e-demokrati, mätt utifrån utbudet av 
offentliga kanaler, har stärkts något.554 På två punkter kan förbättringar ses. Dels 
att kommunen numera ger möjligheten till att komma i kontakt med åtminstone 
kommunens ledande politiker, genom att publicera kontaktuppgifter och 
möjliggöra att direkt via hemsidan kunna skicka meddelande till ordförande för 

                                                           
552 Nutek (2009); SCB, Ockelbo Kommunfakta 2008, 9 augusti 2010.  
553 DN Factlab, 8 oktober 2009; Svenskt näringsliv, 9 augusti 2010; UC, 18 augusti 2010.  
554 Den 10 augusti 2010 studerades översiktligt kommunens nya hemsida på 
www.ockelbo.se.  
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kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Ett förtroendemannaregister 
finns också tillgängligt via webbplatsen men det innehåller inga kontaktuppgifter 
till de förtroendevalda utan är endast en kortfattad förteckning av politiker och 
deras partimässiga tillhörighet. En annan förbättring avser e-demokratiska 
informationsprocesser och innefattar att man på den nya hemsidan publicerar 
protokoll både från kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 
En ytterligare funktion via den nya hemsidan som ger nya möjligheter till 
interaktion med kommunens politiska ledning är den blogg som kommunalrådet 
står för. Det är en potentiell kanal för fördjupade e-demokratiska processer som 
har kommit till stånd efter en samsyn mellan förvaltning och den politiska 
ledningen.555  SKL:s undersökning avseende år 2010 vidimerar att förbättringar har 
skett.556  

Utgångspunkter för e-demokrati 
Tidigare har redovisats hur en relation mellan demokrati och e-demokrati skulle 
kunna gestalta sig. En sådan modell påverkar också det empiriska arbetet och ger 
motiv för att utgå från det demokratiska tillståndet i Ockelbo för att på så sätt 
kunna nå en bredare förståelse av kommunens e-demokrati.  

Under 2006 lät Ockelbo kommun SCB genomföra en medborgarundersökning. 
Totalt genomfördes ett randomiserat urval av 502 personer i kommunen och svars-
andelen uppgick till 62 procent. Syftet var att studera kommunen utifrån tre olika 
infallsvinklar: hur det är att leva och bo i Ockelbo, hur de kommunala 
verksamheterna fungerar respektive hur möjligheten till inflytande på kommunala 
verksamheter och beslut är. Utfallet av den sistnämnda undersökningen blir 
särskilt relevant i detta fall. De olika enkätfrågor som skall mäta detta har 
omräknats till indexform i intervallet 0-100. I Figur  4-6 framgår utfallet på de fyra 
olika dimensionerna som uppfattar det medborgerliga inflytandet. Som referens-
kategori redovisas även medelvärdet för de 35 kommuner som under samma 
tidsperiod genomförde SCB:s medborgarundersökning. Som illustreras i figuren så 
uppfattar invånarna i Ockelbo att kommunen på samtliga fyra punkter har bättre 
utfall än medelvärdet för övriga kommuner. Tydligast är skillnaden i kategorierna 
tillgänglighet och förtroende. Den förstnämnda kategorin innebär att medborgarna 
anser sig ha bättre möjligheter till att komma i kontakt med kommunens politiker 
eller tjänstemän än vad fallet är i andra kommuner. Frågorna är ställda på så vis att 
de inte utesluter att en respondent kan betrakta att tillgängligheten kan underlättas 
med hjälp av informationsteknologiska medel. Det blir emellertid svårt att 
överhuvudtaget skapa sig en uppfattning om detta har inverkat på besvarandet av 

                                                           
555 Intervju: Jonsson, 9 september 2010; Intervju: Åkesson och Sen Thakuri, 9 september 2010. 
556 SKL, Undersökningen av kommunernas webbplatser, 23 augusti 2010.  
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enkäten. Vad avser temat förtroende inkluderas frågor som gäller medborgarnas 
tillit gentemot politiker. En explicit koppling till e-demokrati förefaller avlägsen i 
det fallet. I de övriga två aspekterna liknar Ockelbos resultat de andra 
kommunernas. Det gäller i synnerhet tillgången, tydligheten och omfattningen av 
kommunens information medan det är en större marginal på frågan om hur 
politikerna lyssnar på medborgarna och vilken möjlighet man har att influera 
politiska beslut. Gällande samtliga av den här typen av frågor sammantaget kan 
man också finna skillnader när det gäller medborgares olika uppfattning. I 
allmänhet är kvinnor och äldre mer positiva tillsammans med gruppen som har 
varit bosatta antingen kort eller lång tid på orten.557 Dessa utfall är aggregat av 
aktörsorienterade uppfattningar. En koppling till en positiv inställning till 
inflytande i kommunen i allmänhet kan tolkas som att medborgarna anser sig få 
gehör för ett engagemang som grundats av möjligheten till ett effektivt och 
självständigt deltagande.558 Detta sker alltså trots att de strukturella förut-
sättningarna i Ockelbo om ekonomisk utveckling i form av välstånd inte är särskilt 
framträdande i en svensk kontext. 

Figur  4-6 Sammanställning av utfall av inflytandeindex, Ockelbo kommun 

 

Källa: SCB, Medborgarundersökning: Ockelbo kommun Våren 2006, 9 augusti 2010.   

                                                           
557 SCB, Medborgarundersökning: Ockelbo kommun Våren 2006, 9 augusti 2010.   
558 Diamond (1992), 486-487.   
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Denna information har triangulerats med hjälp av intervjuer. Det som framstår 
tydligt i Ockelbo är den lilla kommunens fördelar med ett litet avstånd mellan 
politiker och väljare. Som Dag Anckar har betonat är mindre samhällen mer 
benägna att utveckla flexibla och öppna politiska processer.559 Kommunalrådet 
Magnus Jonsson menar att det sammantaget finns ett stort samhällsansvar hos 
medborgarna med en problemorienterad inriktning. Det är en egenskap som även 
kan noteras hos de folkvalda. Kommunchefen Lars Sjödin beskriver hur både 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse präglas av en ambition att nå breda 
överenskommelser. Bland medborgarna uttrycks det politiska intresset särskilt i 
formen av lokala sakfrågor och kan utifrån en sådan nyansering betraktas som 
vitalt. Ett politiskt engagemang som kanaliseras genom IT-baserade funktioner 
framstår emellertid inte som särskilt dominerande. Intervjuer med kommunens 
representanter pekar på att e-demokratiska processer, ej kopplade till kommunens 
webbplats, inte existerar någon nämnvärd omfattning.560  

Utvecklandet av e-demokrati i Ockelbo kommun 
Bearbetningen av empirin fortsätter nu med en kronologisk redogörelse för hur e-
demokrati har utvecklats i kommunen.  

Ockelbos tidigare hemsida, som ersattes i januari 2010, var också kommunens 
första. Den utvecklades i slutet av 1990-talet som en del i ett marknadsförings-
projekt. Därefter skedde inte några större formmässiga förändringar förutom att 
det grafiska inslaget successivt ökade. Utvecklingen av denna tycks inte ha varit 
politiskt styrd utan kopplad till ett fåtal personer på kommunens förvaltning. 
Hemsidan var både tekniskt begränsad och sårbar. Det första härstammar från en 
statisk plattform, fysiskt kopplad till en specifik dator. Detta ledde i sin tur att 
uppdatering och redigering av webbplatsen varit helt beroende av en person vid 
kommunen.561 

Att medvetenheten om e-demokratiska funktioner förekommit inom kommunen 
framgår i den dokumentation som finns tillgänglig. Strukturella förutsättningar 
inom den kommunala verksamheten har särskilt uttalats i årsbudgeten för år 2003 
där man för organisationsdelen kommunstyrelsen uttrycker tre mål som kan 
anknytas till e-demokrati. De utgörs av de följande formuleringarna: 

• God kännedom hos kommuninvånarna om den information som finns 
på kommunens hemsida. 

                                                           
559 Anckar (2002), 387. 
560 Intervju: Jonsson, 9 september 2010; Intervju: Sjödin, 9 september 2010.  
561 Intervju: Åkesson och Sen Thakuri, 9 september 2010.  
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• Förstärka och utveckla den representativa demokratin (även med hjälp 
av IT) 

• … att vitalisera fullmäktige och se över förutsättningarna för ett vidgat 
direktdemokartiskt inflytande.562 

De två första av dessa mål är formuleringar som med explicita ordalydelser 
föreslår hur e-demokratiska processer kan utvecklas. Det tredje målet har en 
indirekt koppling till tekniken men som har setts i den genomgång av olika e-
demokratiska varianter existerar lösningar som skulle kunna ge ett sådant politiskt 
system.563 Hur dessa tre mål har följts upp framgår inte i årsredovisningar. Inte 
heller de personer som har intervjuats kan ge något bra förslag till vad som föll ut 
av dessa ambitioner. Det kanske hänger ihop med att kommunen under åren 2000-
2003 hade en mycket svår ekonomisk situation med ett totalt minusresultat på 
närmare 40 miljoner kronor.564 Det gör det lätt att tolka som att endogena 
förutsättningar saknades. 

De två efterföljande åren verkar tongångarna ha varit annorlunda. Fokus är inte 
längre på tillämpning av de möjligheter som tekniken potentiellt erbjuder. Istället 
är kommunen upptagen med att sörja för adekvata infrastrukturella 
förutsättningar. Det innebär att man genomför investeringar för att dels tillgodose 
att kommunens egna IT-system fungerar tillfredsställande samt planerar för en 
större investering i bredband. Målbeskrivningar som direkt kan associeras med e-
demokratiska ambitioner är emellertid frånvarande för åren 2004 och 2005.565 Vissa 
förändringar på det demokratiska området kan dock noteras. Märkbart är 
exempelvis att kommunen 2004 införde en rutin för medborgarförslag.  

I kommunens senare flerårsbudgetar, för åren 2006-2009, betonas vikten av att 
samtliga medborgare skall ges god service av de kommunala förvaltningarna. En 
koppling gentemot e-demokratiska processer för att tillgodose detta framstår inte 
som särskilt avlägsen. Däremot framgår det inte uttryckligen i dokumentationen 
att man skulle ha sådana ambitioner. De mål som explicit avser IT-verksamheten 
under denna tidpunkt är två till antalet: 

• Vi ska ha 90 % bredbandstäckning inom kommunen. 

                                                           
562 Ockelbo kommun, Årsbudget 2003: Flerårsbudget 2004-2005. 
563 Åström (2001); van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000); Päivärinta och Sæbø (2008). 
564 Ockelbo kommun, Årsredovisning 2004.  
565 Ockelbo kommun, Årsbudget 2004: Flerårsbudget 2005-2006; Ockelbo kommun, Årsbudget 
2005: Flerårsbudget 2006-2007. 
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• Vi ska tillhandahålla adekvat IT-service och support samt säkerhet till 
kommunala förvaltningar och användare.566 

Den första av dessa båda målbeskrivningar är relaterad till de stora infrastruktur-
satsningar som genomförts i kommunen i form av bredbandsutbyggnad. Detta har 
skett i samklang med stöd från EU och staten, vilket gjort att kommunens del  av 
den omfattande investeringen varit mer marginell. Resultatet av detta kan noteras i 
årsredovisningen för 2007 då man fastslår att man passerat det tidigare målet på 90 
procent bredbandstäckning i och med att man vid tidpunkten nått 95 procent.567 
Detta mål justerades under 2008 till 100 procents bredbandstäckning. Målet har 
emellertid inte ännu nåtts, då kommunen inväntar eventuell statlig 
hjälpfinansiering för en ytterligare projektering.568  

Det andra målet avser den service kommunen skall kunna bistå sina förvaltningar 
med. Det rör sig således om interna ansträngningar som kan ge e-demokratisk 
relevans i andra led. Som svar på den andra målsättningen kan i huvudsak två 
ansträngningar uppmärksammas. Det ena avser samverkan med en annan 
kommun när det kommer till drift av kommunens nätverk. Den samarbets-
processen kommer att beskrivas i detalj nedan. Den andra aspekten avser direkt 
interna ansträngningar. Särskilt värt att notera är stora investeringar i nya datorer 
för samtliga administrativa användare som genomförs under 2006.569 Detta 
fortsätter under de efterföljande åren med utvecklandet av ett kommunalt intranät 
och den nya hemsidan som redan tidigare har berörts. Kommunens intranät 
lanserades under senare delen av 2008 men med fortsatta utvecklingsambitioner 
under 2009 och har alltså syftat till att förbättra den interna servicen.570 Detta 
utvecklingsarbete skedde i samverkan med den samarbetskommun som också har 
varit ett viktigt inslag i utarbetandet till den nya webbplatsen.571  

Vad gäller just kommunens samarbete med andra kommuner kan det initialt 
spåras till april 2006 när beslut togs om ett IT-samverkansavtal mellan 
kommunerna Gävle och Ockelbo, att påbörja år 2007. Avtalet som reglerar detta 
fastställer att Gävle kommun ansvarar för systemförvaltning och driftsstöd av 
Ockelbos administrativa nätverk. Utöver detta har en del i överenskommelsen 
                                                           
566 Ockelbo kommun, Års- och flerårsbudget 2006-2008, 9 augusti 2010; Ockelbo kommun, Års- 
och flerårsbudget 2007-2009, 9 augusti 2010.  
567 Ockelbo kommun, Årsredovisning 2007, 9 augusti 2010.   
568 Ockelbo kommun, Årsredovisning 2008, 9 augusti 2010; Ockelbo kommun, Årsredovisning 
2009, 9 augusti 2010. 
569 Ockelbo kommun, Årsredovisning 2006, 9 augusti 2010.  
570 Intervju: Jonsson, 9 september 2010.  
571 Ockelbo kommun, Årsredovisning 2009, 9 augusti 2010; Intervju: Åkesson och Sen 
Thakuri, 9 september 2010.  
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varit att Gävle kommun bistår Ockelbo vad gäller löneadministration och system 
för detta. Det sistnämnda samarbetet har dessutom fördjupats från och med 2007 
och framåt. Under hösten 2008 genomförde Objectify AB en analys av IT-
verksamheten i kommunen. Denna initierades av kommunchefen då IT-enheten 
drabbades av stora personalmässiga problem. En person beviljades tjänstledighet 
samtidigt som övriga valde att sluta sina tjänster hos kommunen. Kommunchefens 
prioritering kan alltså tolkas som en reaktion på ändrade strukturella 
förutsättningar inom den kommunala verksamheten. Utredningen fick till syfte att 
föreslå en framtida organisering och styrning av verksamheten. Utgångspunkten 
var att kommunens egen IT-enhet ansvarar för utveckling, förvaltning och 
underhåll medan vissa övriga uppgifter som driftsstöd och användarstöd hanteras 
genom avtal med Gävle. Utredningen är kritisk mot den dåvarande IT-
verksamheten. Den pekar bl.a. på följande grundläggande problem: ”Avsaknaden av 
en styrning gällande utarbetande, genomgörande och uppföljning av en långsiktig strategi 
för IT-användning inom kommunen är uppenbar.”572 Mer konkret finns det både 
organisatoriska såväl som strategiska svagheter. Rapporten pekar exempelvis på 
problemet med att det inte finns något eget budgetansvar för IT-enheten samt att 
alternativet med att respektive förvaltning budgeteras för deras IT-kostnader inte 
heller tillämpas. Inte heller finns det någon samlad styrning eller uppföljning som 
är explicit relaterad till IT-enheten. I utredningen efterfrågas långsiktighet i 
planeringsarbetet som exempelvis konkretiseras med faktumet att Ockelbo 
kommun tar efter åtgärder från andra kommuner utan att själv utvärderat dessa 
eller att ha värderat sitt eget behov.573 Baserat på förslag från denna analys gav 
Ockelbos kommunstyrelse i januari 2010 klartecken till att Gävle kommun även 
skulle överta driften av kommunens skolnätverk. Det innebär att kommunen själv 
inte kommer ansvara för driften av något av de kommunala nätverken. Det rent 
tekniska utfallet av detta bedöms som lyckosamt. Kommunchef Lars Sjödin menar 
att man med hjälp av de nya plattformarna skapat sig möjligheter till utveckling av 
e-demokrati samtidigt som den faktiska driftsäkerheten visat sig vara mycket 
god.574  

Den tidigare IT-enheten arbetade således med framförallt förvaltning och 
underhåll av IT-system. Det är ett ansvar som alltså successivt övertagits av Gävle 
kommun. Denna förändring uppges ha stor strategisk betydelse för Ockelbos eget 
vägval. Det centrala är att man på så sätt lyckats med att både lösgöra och 
omprioritera interna resurser samt skapa tekniska förutsättningar för utveckling av 
                                                           
572 Objectify AB (2008).   
573 Objectify AB (2008).   
574 Ockelbo kommun, Kommunfullmäktige 2009-06-15, 9 augusti 2010; Ockelbo kommun, 
Kommunstyrelsen 2010-01-25, 9 augusti 2010; Intervju: Sjödin, 9 september 2010.  
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e-demokratiska funktioner. Kommunen behöver inte längre bemanna samma 
tekniska kompetens och kan istället rikta sina resurser mot utvecklingsfrågor. 
Tidigare fanns det inget sådant utrymme alls vilket betyder att e-demokratiskt 
utvecklingsarbete annars hade krävt omprioriteringar i kommunbudgeten. Med 
Lars Sjödins ord: 

Skulle vi ha gjort det ett år tidigare, då skulle vi ha få tagit 
pengar från skola, vård och omsorg och det valet skulle inte ha 
varit särskilt enkelt. Det fanns helt enkelt inga pengar på 
kommunstyrelsenivå. Det fanns inga utvecklingspengar 
överhuvudtaget.575 

Enligt Lars Sjödin skapade sammantaget tre faktorer förbättrade e-demokratiska 
möjligheter. Dessa kan samtliga relateras till ändrade förutsättningar inom den 
kommunala verksamheten initierade av förvaltningens ledning. Det ena avser att 
ta hjälp av Gävle kommun med de mer tekniska frågorna. Detta gjordes billigare 
än om Ockelbo själv skulle utfört motsvarande arbete och lösgjorde på så sätt 
resurser. Därefter pekas på vikten av en ny teknisk plattform, som alltså följde av 
samarbetet. Detta bedöms som helt avhängigt utvecklingsambitioner då den 
tidigare plattformen var mycket begränsad. Avslutningsvis genomförde 
kommunen en skattehöjning där vissa medel av dessa öronmärktes till en ny 
webbplats. Från och med januari 2009 skapade kommunen de facto ökade 
ekonomiska anslag för detta. 

Ett av förslagen från analysen av verksamheten var att införa en tjänst som IT-
strateg, en person som skulle ha det övergripande IT-ansvaret i kommunen och 
bistå kommunens olika verksamheter.576 I och med samarbetet med Gävle 
kommun kunde en sådan tjänst inrättas. Detta tycks ha givit önskat utfall och 
förstärkt möjligheterna till att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor. Till 
skillnad från den tidigare hemsidan har den nya flera webbredaktörer. Den 
situationen och en regelbunden mötesform för dessa har skapat kontinuitet och 
kvalitet i arbetet med webbsidan.577  

Mycket av de senaste årens utveckling inom Ockelbo kommun har skett inom 
ramen för det man benämner ”Vision 2020”. Det är ett dokument som används som 
vägledande i utvecklingen av kommunen. Visionen består av fyra dimensioner 
vilka skall brytas ned både på nämnd- och verksamhetsnivå. Någon uttalad 
koppling till e-demokratiska processer är svår att notera i dokumentet. Dock 

                                                           
575 Intervju: Sjödin, 9 september 2010.  
576 Ockelbo kommun, Årsredovisning 2009, 9 augusti 2010. 
577 Intervju: Åkesson och Sen Thakuri, 9 september 2010.  
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menar kommunalrådet Magnus Jonsson att den inriktning som visionen pekar ut i 
allra högsta grad skulle kunna relatera i e-demokratiska förbättringar. Även om 
detta inte är tydligt på visionsnivå kan det uppstå en situation där e-demokratiska 
frågor blir målsättningar för nämnder och verksamheter.578  

Kommunens arbete med e-demokrati har således skärpts på flera punkter. Det 
finns idag bättre tekniska och ekonomiska möjligheter än tidigare. Organisatoriskt 
har inrättandet av tjänsten som IT-strateg givit bättre möjligheter. Dessutom pekar 
samtliga intervjuade på att faktumet att bröllopet mellan Sveriges kronprinsessa 
och brudgummen Daniel Westling, bördig från Ockelbo, i juni 2010 skyndade på 
lanserandet av en ny webbplats i och med den besöksstorm som förväntades i och 
med detta.579   

Förklaringar till e-demokrati 
Materialet visar alltså att ambitioner om förbättringar på det e-demokratiska 
området har funnits sedan 2003. De genomförda förbättringarna på detta område 
är i Ockelbos fall få och inte förrän i januari 2010 sker en betydande förändring i 
och med att kommunen lanserar sin nya hemsida. Att förstå hur detta kommer sig 
är centralt, både för att kunna redogöra för detta specifika exempel men även för 
att kunna skapa en bättre förståelse för hur e-demokratinivå kan variera mellan 
samhällen.  

Även i efterspelet till den medborgarundersökning som genomfördes under våren 
2006 har e-demokratiska tankar varit tydliga. Undersökningen gavs stor vikt och 
kommunstyrelsen gav under 2006 uppdrag till samtliga kommunala nämnder att 
utarbeta handlingsplaner för hur de aktuella frågorna skall hanteras. Det som 
närmast kan associerats till e-demokrati har kommunstyrelsens egen förvaltning 
varit ansvarig för. Frågan har hanterats genom ett antal förslag vilka är samlade 
under den allmänna ambitionen om att stärka dialogen med medborgare och 
internt inom den kommunala organisationen. Mer konkret avses etablerandet av 
en ny hemsida, ett intranät och ett medborgarforum. Man öppnade för att dessa 
projekt skulle kunna inledas under hösten 2007.580 

Ambitioner av detta slag har alltså funnits under lång tid men tagit lång tid att 
implementera. Den begränsade kapaciteten att simultant genomföra flera 
utvecklingsprojekt har här haft relevans. Organisationens begränsade storlek har 

                                                           
578 Ockelbo kommun, Vision 2020, 9 augusti 2010; Intervju: Jonsson, 9 september 2010.  
579 Intervju: Jonsson, 9 september 2010; Intervju: Sjödin, 9 september 2010; Intervju: Åkesson 
och Sen Thakuri, 9 september 2010.  
580 Ockelbo kommun, Handlingsplan kommunstyrelsen nöjd medborgarundersökning, 
Kommunkontoret, 2006-11-20. 
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uppenbarligen varit betydande. Informationsansvarig Monica Åkesson redogör för 
hur tankegångarna varit: 

Som jag sa tidigare så har man ju pratat om att vi borde göra en 
ny hemsida. Och för tre år sedan hade vi inte heller något 
intranät… Vi kan ju inte hålla på med två ganska stora bitar 
samtidigt. Och då vart ju processen såhär: då skapar vi ett 
intranät först, där vi lär oss att vara webbredaktörer… Då var 
det lättare att använda intranätet och jobba med det och lära oss 
hantera hur det fungerar, för att sedan vara liksom färdiga 
redaktörer när man publicerar ockelbo.se. Så att det var ju 
faktiskt en strategi vi tog.581  

Projektet med intranätet och den nya hemsidan följde alltså efter varandra, där det 
förstnämnda var implementerat i november 2008. Uppfattningen var att ett sådant 
upplägg gav strategiska vinster. Samtidigt är detta en förklaring till varför det mer 
externt riktade e-demokratiska arbetet försenades. Man kan dock finna fler 
anledningar än dessa. Tidigare har tekniska, organisatoriska och ekonomiska 
omständigheter diskuterats. Det finns emellertid behov att djupare utveckla flera 
av dessa och addera några ytterligare. 

Rent prioritetsmässigt verkar kommunen ha arbetat efter en medveten strategi, 
vilken har haft stor betydelse för implementeringen av e-demokrati. Då de 
tekniska möjligheterna har saknats har resurser i första hand satsas på att hantera 
detta. Först genom att själv utveckla och upprätthålla teknisk infrastruktur men 
därefter med hjälp från den större grannkommunen. Magnus Jonsson beskriver 
dessa utvecklingssteg som nödvändiga, dvs. utveckling av hemsidan har krävt 
tekniska förutsättningar och dessa båda aspekter har inte kunnat tillgodoses 
simultant.582 Samtidigt bör man notera att detta arbete har tagit tid och på så sätt 
har e-demokratiska ambitioner i sin tur försenats. Relaterbart till detta är också en 
organisatorisk otydlighet och där styrning och ledning av IT-funktionen inte varit 
klar.583 De personer som direkt varit ansvariga för hemsidan menar att även den 
tidigare hemsidan med enkla medel kunde ha förbättrats för att skapa bättre 
förutsättningar för e-demokratiska processer. Med Monica Åkessons ord:  

Man såg inte någon möjlighet med den. Man förstod inte att det 
faktiskt går att göra det med den här sidan också. Men alla 

                                                           
581 Intervju: Åkesson och Sen Thakuri, 9 september 2010.  
582 Intervju: Jonsson, 9 september 2010.  
583 Intervju: Sjödin, 9 september 2010.  
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väntade på att den måste bytas ut… Jag har ju haft redskapen 
här.584  

Det har alltså inte funnits någon förståelse för att de tekniska möjligheterna 
egentligen har existerat sedan länge.  

Kommunens knappa befolkning tycks också vara en central förklaring till svårig-
heterna med ett framgångsrikt e-demokratiskt arbete. Samhälleliga förutsättningar 
influerar tydligt den kommunala verksamhetens möjligheter.  Det handlar primärt 
om den interna kompetens som e-demokrati kan kräva. Detta vidrör flera aspekter. 
I det första ledet krävs en organisation som kan utveckla funktioner och som har 
adekvat kompetens att fylla dem med substans. Därefter krävs en verksamhet som 
kan hantera följder av inflöde från diskussions- och beslutsprocesser. 
Avslutningsvis är det rimligt att anta att en viss kritisk massa främjar utvecklingen 
av e-demokrati. Kommunalrådet Magnus Jonsson pekar på vilken betydelse 
storleken har i denna fråga: 

Den har stor betydelse när det gäller hemsidan. Ibland kanske 
det till och med handlar om att vi ska ha någon form utav 
journalistkunskap, för att kunna se vad som ska nå ut eller hur 
vi ska utföra det. Så att kompetensen och storleken har en 
väldigt avgörande betydelse. Och det är ju oroväckande för 
demokratin.585 

Det lilla befolkningsunderlaget är relaterbart till ekonomiska möjligheter och som 
har påpekats av Viborg Andersen med kollegor är detta ett potentiellt avgörande 
hinder.586 Förslag på utvecklandet av e-demokratiska funktioner har bl.a. hindrats 
av ekonomiska begränsningar, däribland möjligheten till webbsändning av 
kommunfullmäktige. I andra fall har andra omständigheter satt begränsningar. Ett 
förslag på inrättandet av ett medborgarforum försvårades av praktiska problem, 
bl.a. avseende hur fritidspolitiker skulle ges tillgång till kommunens IT-miljö. 
Överhuvudtaget verkar det som att e-demokratiska funktioner och webbsidan haft 
en lägre prioritet under tidigare kommunledningar. Det är i alla fall den bild som 
berörda tjänstemän uppger.587  

Även andra omständigheter har direkt påverkat detta. Åren 2007-2008 var en 
turbulent tid för förvaltningsorganisationen. Flera personer på ledande positioner 
slutade och eftersom rekryteringen tog tid gjordes omkastningar i organisationen. 

                                                           
584 Intervju: Åkesson och Sen Thakuri, 9 september 2010.  
585 Intervju: Jonsson, 9 september 2010.  
586 Viborg Andersen et al. (2007). 
587 Intervju: Åkesson och Sen Thakuri, 9 september 2010.  
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Detta skapade istället luckor på annat håll. Kommunchefen Lars Sjödin menar att 
under sådana perioder klarar man av att hålla verksamheten flytande men ingen 
kraft kan avsättas åt utvecklingsfrågor. I grund och botten anser han att det hänger 
samman med ett strukturellt problem där mindre kommuner inte framstår som 
lika eftertraktade som arbetsgivare och där de dessutom fungerar som ett första 
stadium i karriären för personer i ledande befattning.588 Samtidigt kan den 
kommunala organisationens brist på e-demokratiskt arbete endast förstås i 
förhållande till dess, i det här fallet, begränsade både personella och ekonomiska 
möjligheter och behov av en annan prioritering.589   

Något externt tryck i någon högre omfattning från kommunmedborgarna av att 
stärka e-demokratiska processer kan inte spåras. Ingen av de intervjuade 
företrädarna för kommunerna ger svar i den riktningen. Detta kan vara ett led i 
bilden av kommunens oväntade låga nivå av e-demokrati. Bristen på överens-
stämmelse mellan oberoende och beroende variabel skulle kunna tolkas som att 
strukturella förutsättningar inte lett till väntade aktörsmässiga förändringar.590 Ett 
glapp skulle i så fall existera. En alternativ möjlighet är att det politiska 
deltagandet sker via andra mer traditionella kanaler. Även om det inte har funnits 
någon tydlig medborgerlig efterfrågan på att stärka e-demokratin i kommunen har 
kommunens webbplats uppmärksammats som undermålig både av medier och i 
andra jämförelser. Det har rimligtvis till slut påverkat den politiskt ledningens 
prioriteringar.591   

Social hållbarhet i arbetet med e-demokrati 
Har då den e-demokratiska utvecklingen varit socialt hållbar genom att stärka 
politiskt deltagande och politisk jämlikhet? Utifrån en kombination av en analytisk 
och processuell syn förordad av McKenzie respektive Becker och Jahn kan frågan 
angripas.592 Denna är dock svår att besvara i fallet med Ockelbo då den e-
demokratiska utvecklingen i sig har varit väldigt begränsad. Ett exempel på att 
man inom kommunen åtminstone arbetat med hållbarhetsfrågor är det bedrivna 
projektet ”Ett Hållbart Ockelbo”. Social hållbarhet har i detta uttryckts som vad som 
är en önskvärd samhällelig utveckling utifrån en inriktning på demokratifrågor. 
Den utgångspunkten överensstämmer med etablerandet av en relation mellan 
demokrati och social hållbarhet som Sachs respektive Magis och Shinn varit 
                                                           
588 Intervju: Sjödin, 9 september 2010.  
589 Detta är ett viktigt påpekande och möjliggörs av fallstudiens goda möjlighet till att ta 
hänsyn till förutsättningar och kontextuella sammanhang. Se: Merriam (1994).  
590 Diamond (1992), 486-487. 
591 Intervju: Jonsson, 9 september 2010; Intervju: Sjödin, 9 september 2010; Intervju: Åkesson 
och Sen Thakuri, 9 september 2010.  
592 McKenzie (2004); Becker och Jahn, red. (1999).  
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tydliga med att betona.593 Även flera av de värden som återfunnits i teori-
bildningen går igen i detta projekt, däribland de särskilt betonade politiskt 
deltagande och politisk jämlikhet. Projektet sträckte sig från maj 2006 till och med 
juni 2008 och byggdes upp utifrån ambitionen om en stor medborgerlig 
delaktighet. I slutrapporten kan man också notera att sådana önskemål har kunnat 
infrias. Det lokala engagemanget och intresset för utvecklingsfrågor har stärkts. Att 
socialt hållbara värden varit betonade i projektarbetet kan exempelvis noteras 
genom det fokus som placerats på, i dialogen mellan olika intressenter, deltagande, 
jämställdhet och integration. Detta arbete har därefter fortsatt inom ”Vision 2020” 
men kan för den sakens skull inte sägas ha någon tydlig e-demokratisk koppling.594 

Det är potentiellt möjligt att projektarbetet med bl.a. social hållbarhet har influerat 
processen med det lokala arbetet med e-demokrati. När det gäller att använda e-
demokratiska funktioner för att stärka det politiska deltagandet kan man notera en 
medvetenhet hos kommunledningen på denna punkt. Däremot är det så att man 
hitintills har prioriterat förstärkandet av informationsgivning gentemot 
medborgare. Detta är en mer begränsad syn på deltagande än vad teoretiker pekat 
på.595  

Den politiska ledningen menar att detta hittills inte har varit prioriterat. 
Målsättningen är dock att stärkandet av e-demokratiska diskussionsprocesser skall 
kunna åstadkommas, men det befinner sig än så länge i ett kommande steg. Även 
om man kan uppmärksamma en utveckling som sker utifrån olika faser finns det 
en medvetenhet om att arbeta för att stimulera ökat deltagande, något som 
möjligtvis hänger samman med den allmänna politiska kultur som präglar 
kommunen.596 Att detta än så länge ignorerats i ett e-demokratiskt sammanhang 
gör det möjligt att hävda att man i högre utsträckning värderar traditionella 
kontaktvägar.  

Angående politisk jämlikhet så finns det en uppenbar medvetenhet om att 
webbsidan bara är en av de kanaler som kan användas för att nå ut till 
medborgarna. Kommunchefen Lars Sjödin är tydlig på den punkten och poängte-
rar att även om man lägger ut information på hemsidan så är det inte likställt med 
att alla har tagit del av informationen. Webbsidan kan alltså tolkas som ett 
komplement samtidigt som det finns en vetskap om att även tillgången till denna 

                                                           
593 Magis och Shinn i: Dillard et al., red. (2009); Sachs i: Becker och Jahn, red. (1999).  
594 Ett Hållbart Ockelbo – projektbeskrivning; Ett hållbart Ockelbo: Slutrapport av projektet till 
Länsstyrelsen Gävleborg. 
595 För ett bidrag som pekar på vikten av medborgerlig involvering i beslutsfattande, se: 
Becker och Jahn, red. (1999).  
596 Intervju: Jonsson, 9 september 2010; Intervju: Sjödin, 9 september 2010.  
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är skevt fördelad. För att förhindra ojämlikhet i politiska resurser har man också 
alternativa kanaler både vad gäller information och inflöde av idéer och åsikter till 
kommunen.597 

Social hållbarhet är alltså en dimension som varit uppe på kommunens 
dagordning. Kopplingen till just e-demokratiska processer är dock mer oklar, men 
det är åtminstone möjligt att identifiera ett antal resonemang som ger stöd för 
uppfattning om att politiskt deltagande och politisk jämlikhet diskuterats i relation 
till e-demokrati.  

Summering – Ockelbo kommun 
Innan den primära frågan besvaras är det rimligt att reflektera över hur väl det 
utvecklade måttet över e-demokrati speglar situationen i Ockelbo. Förutom det 
fakum att kommunen har utvecklat en ny webbplats visar sig den egna 
operationaliseringen stämma väl överens med den tidigare givna situationen. 
Kommunens tidigare webbplats saknade interaktiva möjligheter och hade endast 
en mycket låg grad av den typ av information som är relaterbar till e-demokratiska 
processer. Någon vital e-demokrati extern till kommunens hemsida kan inte heller 
noteras. Inte heller ger någon av de intervjuade några svar som tyder på detta 
vilket gör, om nu detta tas som en korrekt återgivelse, att det överensstämmer med 
den begränsade möjligheten till dessa processer via den kommunala webbplatsen.  

Hur detta kommer sig är en avgörande fråga. Ockelbo kommun har lägre nivå av 
e-demokrati än vad den använda modellen förutspår. Kommunen har också en 
lägre nivå av e-demokrati än förväntat, även om man tar hänsyn till kommunens 
begränsade befolkningsstorlek. Som har diskuterats ovan finns det flertalet 
förklaringar till detta. De förklaringar som är exogena till den kommunala 
verksamheten avser strukturella förutsättningar eller medborgares beteende i 
lokalsamhället. Först och främst kan man inte uppmärksamma någon stark 
medborgerlig efterfrågan på e-demokratiska funktioner i kommunen. Material från 
intervjuer och SCB:s undersökning pekar inte på att Ockelbo utgörs av medborgare 
som saknar engagemang för lokalsamhället, snarare tvärtom. I enlighet med 
moderniseringsteorin måste det tolkas som att ett politiskt deltagande existerar, 
men uppenbarligen sker det i låg utsträckning i e-demokratiska sammanhang. En 
plausibel anledning till detta är den beskrivna närheten mellan medborgare och 
både politiker och tjänstemän, vilket skulle kunna göra dylika funktioner mer eller 
mindre obefogade. Möjligtvis är det alltså så att Ockelbo kommun har matchat sitt 
utbud av e-demokrati med den knappa efterfrågan av dessa funktioner som 
funnits.  

                                                           
597 Intervju: Sjödin, 9 september 2010. 
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Av de förklaringar som kan relateras till den kommunala verksamheten är det 
uppenbarligen så att satsningar på detta område under lång tid varit lågt 
prioriterade hos den kommunala ledningen. Kommunens strategi med att först 
sörja för de tekniska förutsättningarna för att sedan utveckla de innehållsmässiga 
framstår förvisso som ett sätt att långsiktigt implementera vikten av e-demokrati i 
kommunen. Men i andra styrande dokument är denna aspekt tydligt frånvarande, 
däribland den senast antagna visionen. Kanske är det också så att den 
informationstekniska utvecklingen rent allmänt har varit försenad i kommunen, 
något som skapat eftersläpningar vad gäller processer rörande information och 
diskussion. Lösningen på detta har samarbetet med den större grannkommunen 
Gävle varit. Ett inte helt orimligt antagande är att om denna samverkan hade 
initierats tidigare så hade också den e-demokratiska situationen kunnat stärkas.  

Beträffande aspekterna politiskt deltagande och politisk jämlikhet, så har detta 
varit prioriterat i Ockelbo kommun. Det har huvudsakligen uttryckts genom en 
lyhördhet gentemot medborgarna. Detta torde ha influerat det e-demokratiska 
arbetet, men förutom en medvetenhet kring den här typen av frågor både hos 
politiker och tjänstemän är det svårt att finna några spår. Det praktiska arbetet i sig 
är ju överhuvudtaget underutvecklat på detta område, något som inte borgar för 
socialt hållbara processer. Förvisso har man beaktat socialt hållbara värden i 
arbetet med e-demokrati genom att ha alternativa kanaler för information och 
deltagande. Detta behöver dock inte vara likställt med att explicit reflektera över 
politiska ojämlikheter inom informationssamhället. Att ändå hävda att det e-
demokratiska arbetet i någon mer omfattande utsträckning stärkt politiskt 
deltagande och politisk jämlikhet ter sig således som vågat.  

Ovanåkers kommun – ett positivt avvikande fall 
I den första typen av fallstudie utgör Ovanåkers kommun den observation med 
positiv avvikelse. Utifrån det icke-linjära samband som särskilt tagits fasta på 
mellan kommuners nivåer av e-demokrati och deras andel av högutbildade i 
befolkningen är Ovanåkers kommun den observation som positivt särskiljer sig 
mest. Följden blir att kommunens nivå av e-demokrati är dåligt förklarad i 
modellen, dvs. Ovanåkers kommun har en avsevärt högre e-demokratinivå än vad 
modellen förutspår.  

Flera olika metoder för empiriinsamling har tillämpats för att finna förklaringar till 
detta. Förutom skriftlig dokumentation i form av protokoll, interna och externa 
utredningar och övriga dokument har även tre intervjuer hållits under våren 2010 
med centerpartisten tillika dåvarande kommunalrådet Hans Jonsson, kommun-
chefen Christer Engström och informationschefen Ulrica Persson. Den insamlade 
empirin avser data från cirka år 2006 och framåt. 
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Inledningsvis beskrivs kortfattat karaktären på Ovanåkers kommun vilket leder 
vidare till att kommunens arbete med e-demokrati behandlas utifrån både tidigare 
och ny inhämtad data. Därefter beskrivs kommunens utgångspunkter för e-
demokrati innan utvecklingen av e-demokrati studeras. Det leder vidare till att 
uttryckliga förklaringar till e-demokrati söks och diskuteras. Därpå behandlas 
kommunens e-demokrati i förhållanden till social hållbarhet innan avsnittet 
avslutas med en summering.  

Ovanåkers kommun 
Ovanåkers kommun är en inlandskommun belägen i den delen av Gävleborgs län 
som utgörs av landskapet Hälsingland. Kommunens centralort är Edsbyn där 
ungefär 35 procent av befolkningen bor. Tillsammans med kommunens andra 
större ort Alfta är ungefär halva befolkningen koncentrerad till dessa båda tätorter. 
Befolkningsutvecklingen har för Ovanåkers kommun, precis som för många andra 
mindre kommuner i Norrland, under lång tid varit negativ och uppgick 2009 till 
11 530 invånare. Därutöver konfronteras man också med problematiken med en 
skev befolkningspyramid med framförallt en mindre andel yngre kvinnor än riket i 
sin helhet.598 Funktionellt sett är kommunen kopplad till den större 
arbetsmarknadsregionen Söderhamn, tillsammans med de övriga ingående 
kommunerna Söderhamn och Bollnäs.599 Kommunens näringsliv domineras 
traditionellt av tillverkningsindustri verksam inom främst träsektorn och består 
både av ett ansenligt antal större företag men också av många småföretag. Denna 
struktur återses exempelvis i pendlingsstatistik där, något grovt beskrivet, män 
pendlar in till kommunen för att arbeta i tillverkningsindustrin och där kvinnor i 
hög grad pendlar ut från kommunen till närliggande kommuner. Tillverknings-
industrins prägel på kommunen kan också noteras i kommunens utbildnings-
nivåer som tillhör de lägre i landet. Industrikaraktären har i många fall skapat 
arbetstillfällen tillgängliga för ortens yngre utan att för den sakens skull ställa krav 
på högre utbildning.600 Bland övrig karaktäristiska för kommunen är en särskilt 
hög täthet av ideella föreningar värd att uppmärksamma.601  

I det index över e-demokratinivå som tagits fram får Ovanåker ett högt värde, 11,5 
av totalt 14. Sammantaget har endast 11 kommuner en högre e-demokratinivå. I 
jämförelse med dessa kommuner har Ovanåker dels en betydligt lägre befolkning 
och är dels placerat i den norrländska landsändan. Bland de 13 olika indikatorer 
som använts för att mäta e-demokrati visar sig 10 finnas fullt ut i Ovanåker. En av 

                                                           
598 SCB, 12 oktober 2009; SCB, Ovanåker Kommunfakta 2008, 20:e april 2010.  
599 Nutek (2009).  
600 SCB, Ovanåker Kommunfakta 2008, 20:e april 2010. 
601 SCB, 2 februari 2010.  
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indikatorerna nås delvis, faktumet att det finns e-postadresser till alla ledande 
politiker publicerat på hemsidan. De två funktionerna som vid undersöknings-
tillfället saknas på kommunens hemsida avser att man varken erbjuder möjligheter 
att söka i diariet eller att man inte heller offentligt redovisar arbetet med inkomna 
synpunkter och klagomål.  

En förvisso översiktlig men mer kvalitativ bedömning av kommunens hemsida 
genomfördes i mitten av april 2010.602 Hemsidans förmåga att sprida information 
relevant för den demokratiska processen uppges, i enlighet med den tidigare 
kvantitativa undersökningen, vara mycket god. Exempel på detta är att protokoll 
från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och de olika nämnderna publiceras på 
hemsidan, att kontaktuppgifter till politiker finns samlade i ett förtroendemanna-
register och att inspelningar av sammanträden för kommunfullmäktige i efterhand 
publiceras på hemsidan. Bland de funktioner som direkt inbjuder medborgare till 
politisk diskussion har kommunen vid ett tillfälle genomfört en s.k. chatt mellan 
medborgare och dåvarande kommunalråd och tekniska chefen. Någon 
motsvarande kanal som möjliggör kontinuerlig debatt och diskussion mellan 
medborgare respektive politiker och tjänstemän existerar dock inte. I samband 
med kommunfullmäktigesammanträden genomförs en allmänhetens frågestund 
som potentiellt sett kan vitalisera den politiska processen. Detsamma gäller 
företeelsen av att Ovanåkers kommun möjliggör att medborgarförslag kan lämnas. 
Det informationsteknologiska inslaget bland dessa båda funktioner är emellertid 
lågt och sträcker sig till möjligheten att med hjälp av e-post förmedla sin fråga 
respektive sitt förslag.  

Utgångspunkter för e-demokrati 
Kopplingen mellan demokrati och e-demokrati ger en rimlig utgångspunkt för att 
beskriva premisserna för kommunens e-demokrati. Den statistik som är tillgänglig 
för att ge en uppfattning om en kommuns demokratiska status är dock trubbig och 
svår att använda i ett dylikt sammanhang. Ett redan påpekat karaktäristiskt drag 
för Ovanåkers kommun är traditionen av ett starkt föreningsliv, något som kan 
noteras i statistik men också i intervjuer. Detta avser dock inte specifikt politiska 
organisationer. Kommunens kommunchef Christer Engström resonerar kring 
detta: 

Jag har ju varit med ute i de flesta partier på deras möten och 
det är inga stora församlingar. Det är inte framförallt de 
politiska organisationernas föreningar som är starka. Men vi 
har en oerhörd, måste jag säga, stark föreningskultur. Jag har ju 

                                                           
602 www.ovanaker.se studerades den 12 april 2010.  
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jobbat i några mindre kommuner tidigare och det är en markant 
skillnad.603  

Utgångspunkten förefaller alltså vara en kommun med medborgare som är vana 
att vara organiserade och aktiva i olika sammanhang. Det speglar alltså ett lokal-
samhälle som framstår som en sinnebild för den forskning som relaterar ett aktivt 
medborgarskap till en effektiv och väl fungerande demokrati.604 Utöver den 
faktiska omfattningen av ett sådant samhällsliv pekar flera företrädare för 
kommunen på företeelser som influerar karaktären på detta. För det första beskrivs 
distansen mellan medborgare och folkvalda som mycket liten. Kommunalrådet 
Hans Jonsson pekar särskilt på detta. Politikerna är synliga i närmiljön, det är svårt 
att vara anonym, och de har också tenderat att vara bosatta på ett sätt som 
inneburit att de varit spridda över hela kommunen.605 Inte heller beskrivs det som 
att det existerar någon motsättning mellan de olika föreningarna. Engström 
beskriver det tvärtom som att det inte finns någon begränsning i att ett medlem-
skap i en specifik förening skulle göra det omöjligt att delta i en annan, väsensskild 
sådan. Det finns även ett mer formellt samarbete där exempelvis frikyrko-
församlingar i kommunen sponsrar Edsbyns bandyarena.606 Kommunen arbetar 
också aktivt för att upprätthålla en dialog med medborgarna där man bjuder in till 
samrådsmöten i särskilt angelägna frågor och att politikerna själva sökt upp 
föreningsmöten och liknande för att delta i den aktuella debatten.607  

Huruvida dessa förutsättningar har influerat det e-demokratiska tillståndet i 
kommunen är svårt att besvara. Man kan dock konstatera att många av demo-
kratins viktigaste värden tenderar att återfinnas i kommunen. I fallet med e-
demokrati avgränsat till kommunens hemsida förefaller det vara naturligt att dessa 
processer skall överensstämma med demokratins värderingar. Det ligger så att 
säga i sakens natur.608  

Intrycket av den e-demokratiska omfattningen, rent allmänt i samhället och inte 
explicit kopplad till kommunens hemsida, är inte särskilt påtagligt. Det som 
specifikt nämns är att ett antal politiker bloggar och att artiklar kommenteras på 
den lokala tidningens portal. Dock beskriver kommunalrådet Hans Jonsson detta 
som en växande process och för honom har det blivit nödvändigt att delta i det 
politiska samtal som förs via IT. Två skäl anges som anledning till detta. För det 

                                                           
603 Intervju: Engström, 15 april 2010.  
604 Almond och Verba (1965); Putnam (2003). 
605 Intervju: Jonsson, 15 april 2010. 
606 Intervju: Engström, 15 april 2010.  
607 Intervju: Persson, 15 april 2010.  
608 Intervju: Engström, 15 april 2010.  
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första är det avgörande att fånga upp vad som diskuteras, dvs. att ta upp-
märksamma och eventuellt ta tillvara medborgarnas preferenser. För det andra 
nämner Jonsson detta som en möjlighet för att själv kunna sprida sitt budskap och 
på så sätt nå ut till väljarna.609  

För den kommunala verksamheten finns det två mål som framstår som interna 
stödjande visioner för den e-demokratiska utvecklingen. Det ena bedöms i 
årsredovisningen för 2009 som delvis uppnått och syftar till att utveckla mötes-
formen mellan invånare och folkvalda. Kommunchefen menar att man, för att till-
godose detta mål, bl.a. genomfört redan tidigare nämnda chatt, haft öppet hus på 
kommunkontoret och arbetat med projektet Ungdomsdialog som syftar till att öka 
ungdomars delaktighet och inflytande. I två av dessa aktiviteter har man använt 
sig av IT på ett explicit sätt. Chatten genomfördes via internet på kommunens 
hemsida och i det nämnda projektet har IT används på flera sätt, bl.a. genom en 
webbenkät riktad till ungdomar på kommunens hemsida. Det andra målet är 
uttryckligen ett e-demokratiskt sådant och innebär att kommunens hemsida skall 
ge möjlighet till kommunikation med invånarna. Det kan alltså direkt relateras till 
e-demokratiska inslag av diskussion mellan offentliga företrädare och 
medborgare.610 Initiativet till denna målbeskrivning härstammar initialt från 
förvaltningsorganisationen interna målsättningar och prioriteringar men har sedan 
i vanlig ordning beretts och beslutats av den politiska majoriteten. Trots att målet 
anses vara uppnått menar kommunchef Christer Engström att det inte finns några 
sådana systematiserade funktioner och att ett sådant arbete återstår. Engström 
pekar också på att det måste finnas en organisation som kan hantera åsikter och 
synpunkter från medborgarna och just avsaknaden av detta är en av anledning-
arna till att målet egentligen inte nåtts. Just medvetenheten om att det måste finnas 
en stark verksamhet som kan vara garant för utvecklingen av dylika funktioner 
framstår som stor hos förvaltningens representanter.611 Mer analytiskt represente-
rar detta en tidsordning där aktörer inom förvaltningsorganisationen bidragit till 
att skapa en intern målsättning för den kommunala verksamheten vilken sedan har 
haft potential att åter influera enskilda aktörers beteende. Denna endogena växel-
verkan mellan struktur och aktör kan bistå i förklarandet av e-demokrati.  

Utvecklandet av e-demokrati i Ovanåkers kommun 
Kommunens hemsida i nuvarande form lanserades i mars 2008. Internt har arbetet 
letts av kommunstyrelseförvaltningens service- och informationsavdelning. Av 
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flera anledningar har man övergått till en ny hemsida. I början av 2006 gjordes en 
extern utvärdering av den tidigare hemsidan. Denna genomfördes av produkt- och 
utbildningsföretaget ContentFlight och tog fasta på hemsidans användbarhet för 
en generell besökare. Mer konkret studerar utvärderingen framförallt hur 
hemsidan är uppbyggd utan att göra någon mer omfattande bedömning om vad 
den innehåller. Det är förvisso helt rimligt att argumentera för att e-demokrati 
kräver användbara kanaler men samtidigt måste ju dessa fyllas med e-demokratins 
olika funktioner. Det sistnämnda inkluderades inte i någon högre utsträckning i 
utvärderingen, på sin höjd hanterades det indirekt. Bland sådana aspekter kan 
man notera bedömningen av layout och rubricering. Utvärderarna finner 
exempelvis att kategorisering av information i stort följer den bedömda riktlinjen 
med några undantag. Man önskar sig exempelvis förtydliganden av vissa av 
hemsidans övergripande kategorier. En annan utvärderad fråga, som rimligtvis 
närmare kan relateras till e-demokrati, avser huruvida hemsidan innehar 
funktioner för att belysa särskilt aktuell eller alarmerande information. 
Kommunens tidigare hemsida fick på den här punkten ett lågt betyg och det 
noterades att man saknade detta men att kommunen på sin startsida hade vissa 
sådana möjligheter.612 Huruvida blandade betyg i utvärderingen av den tidigare 
hemsidan är en faktor som förklarar övergången till en ny är oklart. Informations-
chef Ulrica Persson menar emellertid att detta inte var anledningen. Istället pekar 
hon på ett antal andra omständigheter. Den tidigare programvaran var omodern 
vilket hindrade utvecklingen av hemsidan. Orsaken var alltså, åtminstone delvis, 
beroende av tekniska skäl. En annan anledning som framhölls var möjligheten till 
samarbete med andra kommuner. Redan tidigare fanns ett mer informellt 
samarbete mellan kommunerna i Hälsingland benämnt ”webbgruppen” där 
personer som på något sätt arbetar med respektive kommuns hemsida kunde ingå. 
Denna gruppering beskrivs som ett viktigt forum för att pröva idéer och strategier 
som kan relateras till e-demokrati. För Ovanåkers kommun framstår möjligheten 
till att minska sårbarheten, genom samarbete med de andra kommunerna, som 
avgörande. Konkret skulle detta kunna ta sig uttryck genom att de samarbetande 
kommunerna skapar en kritisk massa av personer som på något sätt arbetar med 
webbhantering. Dessa personer skulle gemensamt skapa en beredskap för de 
ingående kommunernas IT-arbete. En av förutsättningarna var att skapa en 
gemensam plattform att utgå från.613 Nedan utvecklas dels den redan omnämnda 
externa processen, möjligheten till samverkan med andra kommuner, respektive 
det interna utvecklingsarbetet fört inom kommunen. Dessa båda processer kan 
förstås som centrala i den e-demokratiska utvecklingen. 
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Kommunerna i Hälsingland har lång erfarenhet av samverkan. Redan tidigare har 
den mer informella formen för samarbete som benämns ”webbgruppen” berörts, 
vilken i sin tur lett vidare till mer bestämda former. På IT-området kan man finna 
två skilda men ändå relaterade varianter av samarbete där Ovanåker och 
närliggande kommuner ingått. I ett tjänstemannayttrande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i början av januari 2006 uppger informationschef Ulrica Persson att 
Ovanåkers, Bollnäs, Söderhamns och Ljusdals kommun har tagit ett första steg mot 
vad man benämner som en gemensam webbredaktion. Utifrån den redan 
etablerade formen i ”webbgruppen” valde man i det här läget att gå vidare med ett 
mer formaliserat samarbete mellan de fyra nämnda kommunerna.  Förutom de 
mer tekniska aspekterna som grundlägger en e-demokrati avsågs ett utökat 
samarbete mellan kommunernas webbredaktörer samt ambitionen att nå viss 
enhetlighet vad gäller hemsidornas strukturer, riktlinjer och språk. De mål som 
samarbetet skulle leda fram till var flertalet. I tjänstemannayttrandet nämns:  

minskad sårbarhet, ökad specialisering (olika specialområden), 
förbättrad kvalitet, ökad tillgänglighet, brukarorienterad (stödja 
demokratiprocessen), få mer för pengarna och frigöra 
utvecklingsresurser (24 timmarsmyndigheten).614 

För att möjliggöra detta fattar kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 januari 2006 
beslutet om att avsätta 40 000 kronor till en förstudie av projektet, benämnt 
gemensam webbredaktion.615 Projektet löper ut år 2006 och man publicerar i mars 
2007 resultatet av projektet, dokumentet ”gemensam webbredaktion, analys av 
förstudien”. I detta dokument utvärderas vilka förutsättningar som finns för ett 
webbsamarbete mellan kommunerna och om de tidigare citerade målsättningarna 
är rimliga att nå. Dokumentet visar att flera av kommunerna bestämt sig för att 
köpa in olika tekniska system. I Ovanåkers fall, där man vid tidpunkten inte ännu 
fattat något beslut om köp av ny mjukvara, finns således flera alternativ där 
samma val som några av de övriga kommunerna gjort skulle kunna ge 
synergivinster. Ett övergripande syfte med samverkan mellan de fyra 
kommunerna var att arbeta utefter liknande standarder gällande struktur och 
språkbruk. I dokumentet fastslås att samarbetet inte kommer att kunna genom-
föras enligt målet då man inte kunnat enas om samma teknik och likartade struktu-
rer. Samtidigt beskrivs att diskussionerna och utbytet av erfarenheterna har varit 
fruktbara. Bland de sju specifika målen blir ett av särskilt intresse i föreliggande 
fall, nämligen ambitionen att stödja demokratiprocessen. I bedömningen om 
utfallet av målet är formuleringen något otydlig. Det framgår att samtliga kommu-
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ner ser det som en viktig fråga att arbeta med. Att målet skall nås tvivlar man inte 
på. Ulrica Persson menar också att detta var en högt prioriterad fråga. Praktiskt 
resulterade den i att försöka underlätta för både informations- och diskussions-
processer som tidigare har behandlats i Vedels tappning.616 

Simultant med denna externa samverkansprocess sker naturligtvis ett omfattande 
internt arbete med anledning av den kommande nya hemsidan och dess e-
demokratiska funktioner. Samtliga intervjuade pekar ut kommunens förvaltning 
som den interna aktör som varit drivande. Något tydligt politiskt initiativ är 
däremot svårt att spåra, åtminstone i någon mer uttalad form. Vad gäller 
förvaltningsorganisationen i en liten kommun som Ovanåker är denna klart 
numerärt begränsad. Kommunchefen pekar på att det rört sig om ett fåtal personer 
som är de centrala aktörerna. Informationschefen Ulrica Persson ger en liknande 
beskrivning men uppger också att man inom förvaltningen format en grupp som 
kallas för ”IT-forum” där representanter för alla förvaltningar regelbundet träffas. 
Samtidigt har även ett visst dubbelarbete skett även inom kommunen. Persson 
hänvisar till det faktum att man under viss tid inom olika delar av förvaltningen 
simultant har arbetat med liknande frågor men utan något inslag av samordning.617 
Dokumentation visar att kommunstyrelseförvaltningens service- och informations-
avdelning, vilket är den del som lett arbetet, varit lyhörda gentemot kommunens 
övriga organisation. Ett av resultaten av denna är en intern enkät med syfte att 
klarlägga de behov och önskemål som man inom kommunens organisation har på 
en ny hemsida. Man kan emellertid inte vara säker på att detta initiativ skulle ha 
genomförts om Ovanåker inte skulle ha ingått i ovan beskrivna samarbete med 
övriga kommuner då detta varit ett överenskommet inslag. Enkäten gick initialt ut 
till varje förvaltning där en person gavs ansvaret att sammanställa förvaltningens 
syn på frågorna. Därutöver genomfördes även ett diskussionsmöte där det 
förutom tjänstemän även medverkade politiker. Ulrica Persson erinrar sig att det 
forna kommunalrådet under mötet betonade att det var viktigt att inte bara 
kommunen skall ha en ny hemsida utan också att denna har ett upplägg som gör 
den mer lättillgänglig för besökare än vad den hitintills varit.618 E-demokratiskt är 
enkätens struktur intressant på flera sätt. Den innehar exempelvis en logik som 
separerar vad respondenterna upplever att medborgarna efterfrågar och dels vad 
man själv vill erbjuda via hemsidan. Av svaren att döma är de uppfattade e-
demokratiska funktionerna som efterfrågas i huvudsak av informativ karaktär. 
Detta överensstämmer till viss del med vad respondenterna själva vill att kommu-
                                                           
616 Ovanåkers kommun, Gemensam webbredaktion, analys av förstudien, 2007-03-12; Intervju: 
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617 Intervju: Persson, 15 april 2010. 
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nens hemsida skall kunna erbjuda. Samtidigt med denna ambition om ett ökat 
informationsutbud framstår det som att vissa representanter från kommunen vill 
möjliggöra att hemsidan också kan fungera som ett forum för diskussion mellan 
kommunen och medborgare. Här nämns möjligheten med gästbok, som möjliggör 
direktkontakt med varje förvaltning, som önskvärd. En annan fråga i enkäten går 
utan problem att relatera till två av e-demokratins processer, information och 
diskussion och undersöker vilken av dessa båda processer som utgör tonviken för 
användandet av hemsidan. Det mest frekventa svaret är att man använder sig av 
båda dessa processer, därefter följer svaret att man nyttjar den som informations-
kanal.619   

En annan viktig influens som uppenbarligen påverkat utformningen av hemsidan 
är den forna myndigheten Vervas vägledningsdokument för offentliga hemsidor, 
bekant som 24-timmarswebben.620 Ulrica Persson betonar med emfas vilken stor 
vikt publikationen har haft för kommunens arbete med hemsidan. Det gäller 
struktur, mer tekniska faktorer men även innehållsmässiga aspekter. Därutöver 
har vägledningen diskuterats mycket i ”webbgruppen” med ingående 
representanter från andra kommuner.621 

Delvis parallellt med det samarbete som beskrevs ovan mellan Ovanåker, Bollnäs, 
Söderhamn och Ljusdal har Ovanåker också bedrivit ett annat samverkansarbete 
gällande verksamhetssystem med Bollnäs och Söderhamns kommun (OBS-
kommunerna). Kommunstyrelsen i Ovanåker uppdrog början av maj 2006 till 
kommunchefen att tillsammans med kommuncheferna i Bollnäs och Söderhamns 
kommun samt den verkställande direktören i det gemensamt ägda driftbolaget IT-
Hälsingland, bilda en styrgrupp med syfte att utreda möjligheter till samverkan 
och samordning av de tre kommunernas verksamhetssystem. Att detta var ett 
politiskt uppdrag bekräftas också av Christer Engström.622 Ett av förslagen av 
denna utredning var att webbansvariga i Hälsingland föreslås arbeta för att 
harmonisera kommunernas hemsidor vad avser navigering och tillgänglighet. 
Detta förslag bifölls i mitten av januari 2007 av Ovanåkers kommunstyrelse623  och 
motsvarande beslut fattades av de andra två ingående kommunerna. Som en följd 
av detta tillsattes en projektgrupp ledd av informationschefen i Söderhamns 
kommun där övriga deltagare var motsvarande tjänstemän i Bollnäs och 

                                                           
619 Ovanåkers kommun, Enkätsammanställning, 2006. Jämför med: Vedel (2006).  
620 Verva (2006).  
621 Intervju: Persson, 15 april 2010. 
622 Ovanåkers kommun, Kommunstyrelsen, 2006-05-04 § 82, 20 april 2010; Intervju: Engström, 
15 april 2010.  
623 Ovanåkers kommun, Kommunstyrelsen, 2007-01-11 § 9, 20 april 2010.  
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Ovanåkers kommun. Ovanåker representerades följaktligen av informationschef 
Ulrica Persson. Projektledaren gavs följande riktlinjer av kommunstyrelsen: ”… att 
den 31 oktober 2007 ska samverkan/samordning ha genomförts för respektive projekt. Med 
det ska tolkas att man har en gemensam tillämpning av systemen på varje ort.”624 
Samverkan i den här formella formen avslutades emellertid. Christer Engström ger 
följande beskrivning av händelseförloppet:  

Men det blev så här i slutänden, jag var tvungen att sätta stopp. 
Vi kan inte hålla på med den här samverkan längre för vi 
kommer aldrig fram… Man började och skulle vara överens i så 
många delar, så att det inte hade gått.625  

Formellt avbröts alltså detta arbete. Det återspeglas också i det andra samverkans-
projektet, benämnt som gemensam webbredaktion, vilket som tidigare nämnts utföll 
med ett projektresultat i mars 2007. I detta dokument föreslås även vilken 
programvara kommunen bör köpa in i samband med utvecklandet av den nya 
hemsidan och att grannkommunen Bollnäs redan har fattat ett beslut framgår. För 
Ovanåkers del blev det reella alternativen att välja mellan två olika programvaror 
men också mellan två olika potentiella grupper av samarbetspartners. Det rörde 
sig nu om utbrytningar av olika kommuner jämfört med vad som tidigare tecknats 
i beskrivningen av gemensam webbredaktion respektive samarbetet med OBS-
kommunera. I dokumentationen har man formulerat det som: ”Ovanåkers kommun 
har internt fört diskussioner kring Bollnäs förslag kontra det verktyg som Ljusdal och 
Nordanstig köpt.”626 I förstudien ger man rekommendationen att kommunen köper 
in samma verktyg som kommunerna i Ljusdal och Nordanstig gjort. Argumenten 
för detta är flera. För det första finns ett ekonomiskt motiv, om kommunen väljer 
att samarbeta med Ljusdal och Nordanstig blir inköpspriset runt 100 000 kr lägre 
än om inget samordnat inköp skulle ha skett. Förutom rent ekonomiska motiv 
driver man också argumentationen om att möjligheten till samarbete ökar om man 
väljer just den specifika programvara som föreslås, inte bara grundat på faktumet 
att det möjliggör samverkan med flera kommuner i närområdet men också för att 
Region Gävleborg förordar det föreslagna verktyget. Under perioden mars och 
april 2007 tas då det beslut som förordas i förstudien i de tre beslutande organen 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen kommun-
fullmäktige. Det rör sig om en investering som inkluderar webbverktyg, layout, 
mallar, server, tilläggsmoduler och utbildning som fattas av kommunfullmäktige i 
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slutet av april 2007.627  Den betydelse som de omgivande kommunerna har haft för 
detta arbete kan betraktas på olika sätt. Som en del i moderniseringsteorin, kvanti-
tativt undersökt som internationaliseringsfaktorer, betonas vikten av den politiska 
påverkan som viktiga samarbetspartners kan ha för samhällen.628 Ett sådant påstå-
ende kan lättare förstås i en lokal kontext där ambitioner om samverkan med 
andra aktörer kan influera styrningen av kommunen med syftet om ekonomiska 
vinster. I Ovanåkers fall beskriver Christer Engström hur denna lösning kunde 
infria målet om en minskad sårbarhet. Andra kommuner och även regionen valde 
samma webbverktyg, dock kunde man inte införliva önskemålet om ett formalise-
rat utbyte där kommunerna med samma plattform kan bistå varandra i svåra 
situationer. Vilka resultat avsaknaden av en helhetsorienterad samverkan har fått 
för det e-demokratiska arbetet är svårt att avgöra. Det går dock att notera att utbyt-
et mellan kommunerna i Hälsingland på det här området förefaller vara betydande 
trots att man inte kunde komma överens om vissa tekniska förutsättningar.  

Förklaringar till e-demokrati 
I de beskrivningar som angetts ovan kan man finna både indirekta och direkta 
förklaringar till Ovanåkers kommuns höga nivå av e-demokrati. Den direkta 
frågan till varför kommunen utvecklat sina e-demokratiska funktioner har dock 
inte behandlats. På den frågan svarar både ledningen för kommunens förvaltning 
och den politiska ledningen att det har att göra med att man vill ta tillvara med-
borgarnas synpunkter. Kommunalrådet Hans Jonsson utvecklar resonemanget och 
pekar särskilt på vikten av att nå åsikter från de medborgarskaror som kanske inte 
annars gör sin röst hörd. På så sätt kan e-demokratiska funktioner skapa 
delaktighet bland de som varken deltar i den politiska sfären eller föreningslivet. 
De båda intervjuade representanterna ger intrycket av att en motsvarande filosofi 
även genomsyrar kommunens förvaltning. Kommunchefen poängterar att devisen 
är att medborgarnas röst är värdefull. På den här punkten framstår det som att det 
finns en klar samsyn.629  

Detta leder vidare till frågan om det funnits en medborgerlig efterfrågan av e-
demokratiska processer som på så sätt influerat kommunen till att arbeta med den 
typen av frågor. Både kommunalrådet och informationschefen anser att det finns 
sådana önskemål medan kommunchefen inte anser sig känt av detta. Möjligen 
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tangerar kommunalrådet Hans Jonsson den faktiska situationen när han 
formulerar det som att det förvisso finns en efterfrågan på e-demokrati bland 
medborgarna men att det inte är den som drivit utvecklingen.630 Ovanåkers tydliga 
prägel av tillverkningsindustri och lägre utbildningsnivåer är tänkbart strukturella 
förutsättningar som verkar hindrande på efterfrågan av e-demokratiska processer. 
Det sker i så fall i enlighet med de kausala mekanismer som Robert Dahl 
identifierat där utvecklandet av en avancerad ekonomi, i samtiden rimligtvis 
tolkad som en humankapitalintensiv tjänstekonomi, resulterar i en medborgerlig 
efterfrågan på demokrati.631 Förklaringarna till e-demokratinivå framstår istället 
som endogena, dvs. de speglar den kommunala verksamhetens egna ambitioner. 
En aspekt som dock kan ha en koppling till den e-demokratiska utvecklingen är 
utbyggnaden av bredband, vilken är förhållandevis väl tillgodosedd i kommunen, 
något som informationschef Ulrica Persson anses kunna förklaras av att 
kommunen hyser många företagare. Av de olika e-demokratiska processerna upp-
levs efterfrågan på information vara den mest centrala. Det svaret ges unisont av 
de intervjuade. Persson exemplifierar detta genom att peka på att just kontakt-
uppgifter, både till politiker och förvaltning, har uttryckts som ett önskemål.  
Intresset av att delta i diskussions- och beslutsprocesser har däremot varit mer 
begränsat.632 Man pekar också på att det finns faktorer som är behäftade med den 
kommunala organisationen som påverkat hur man har kunnat arbeta med dessa 
frågor. Framförallt är kommunens relativt ringa storlek något som anses ha varit 
av betydelse. Informationschef Ulrica Persson ser detta som delvis hämmande: 

I så fall är det ju att det har hindrats av våra begränsningar i att 
jag är informationschef, jag jobbar ensam inom information… vi 
har inte så stor organisation och kan inte driva på de här 
frågorna lika hårt som en större kommun kan göra… Vi måste 
ju prioritera, vad ska vi satsa på nu?633 

Detta har således att göra med storleken på kommunens egen organisation vilken 
är styrd av det befolkningsunderlag som utgör kommunen. Hur just samhälleliga 
strukturella förutsättningar som är kopplade till befolkningsunderlag och ekonomi 
påverkar den kommunala verksamhetens handlingsutrymme går tydligt igen i 
tidigare e-demokratisk forskning.634 Kommunalrådet Hans Jonsson påvisar dock 
                                                           
630 Intervju: Jonsson, 15 april 2010. 
631 Dahl (1971), 75-80. 
632 Intervju: Jonsson, 15 april 2010; Intervju: Persson, 15 april 2010; Intervju: Engström, 15 
april, 2010.   
633 Intervju: Persson, 15 april 2010. 
634 Se närmast: Scott (2006); Saglie och Vabo (2009); Wohlers (2009); Medaglia (2007). För den 
direkta ekonomiska kopplingen, se: Viborg Andersen et al. (2007).  
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att kommunens storlek också kan ge en annan betydelse för frågor som rör e-
demokrati: 

Befolkningsstorleken här gör att vi har mindre behov av att till-
handahålla eller ha e-lösningar, för att folk träffas i alla fall… 
Det finns en närhet… det är bekant vem som finns var och si så. 
Det finns nog personliga kanaler som gör att man kommer 
ganska bra fram i alla fall. 635 

De båda företrädarna för kommunen pekar på två förhållanden som den mindre 
landsortskommunen i Sverige rimligtvis ofta kännetecknas av. Samtidigt som den 
kommunala organisationen är klart begränsad finns det ofta alternativa kanaler 
som möjliggör att politiskt informationsgivande och politisk diskussion tar andra 
vägar än de formaliserade. Förvisso har detta begränsat det totala arbetet som från 
kommunalt håll kan läggas ned på e-demokratiska frågor men det är samtidigt 
uppenbart att detta har varit en viktig fråga för specifika aktörer inom förvalt-
ningen som genom att blivit närda av intern och extern samverkan har lagt stor 
kraft och omsorg på utvecklandet och upprätthållandet av e-demokratiska proces-
ser. 

Social hållbarhet i arbetet med e-demokrati 
Vikten av politiskt deltagande och politisk jämlikhet i lokala utvecklingsprocesser 
har tidigare teoretiskt motiverats. I frågan om politiskt deltagande ger kommunens 
representanter förvisso divergerande svar men kontentan av dem har liknande 
drag. Den politiska ledningen pekar på att ökat deltagande har varit ett prioriterat 
och avsiktligt mål som har uttryckts genom att tillgodose medborgarna med den 
relevanta information som krävs för att möjliggöra engagemang. Christer 
Engström har en liknande bild men når en annan slutsats. Han menar att funktio-
nerna som uttalat tar fasta på diskussion har varit underordnad de som syftar till 
att effektivisera mer förvaltningsmässigt inflöde till den kommunala verksam-
heten. Även om ingen av de tillfrågade direkt har märkt av ett ökat deltagande 
med hjälp av de e-demokratiska funktionerna så tror både kommunalrådet Hans 
Jonsson och informationschefen Ulrica Persson att det kan leda fram till detta. Den 
här utvecklingen är prioriterad i kommunen och styrs av två faktorer. Ulrica 
Persson säger att: 

Ja när det gäller just då att få tjänster på webben så är det ju det 
som ligger i dagordningen just nu. Hur kan vi dels underlätta 
för medborgarna att utföra tjänster på den tiden de vill och 

                                                           
635 Intervju: Jonsson, 15 april 2010.  
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varifrån de vill? Och samtidigt ska det vara en effektivisering 
för oss så att vi kan frigöra tid från våra handläggare. 636  

Både motiv om att deltagande är viktigt i sig och om att effektivisera hand-
läggningsprocesser grundlägger alltså det rådande perspektivet. Detta appellerar 
således främst till e-demokratins möjlighet till medborgerlig involvering i 
diskussions- och beslutsprocesser men också till mer förvaltningsmässiga frågor. 
Dock förefaller åtminstone medborgerligt deltagande i beslutsprocesser än så länge 
som avlägset. Motiven är således olika och det har betydelse i frågan om vad en 
socialt hållbar utveckling kännetecknas av. Ett genuint önskemål om en med-
borgerlig involvering framstår rimligtvis som mer socialt hållbar än att plädera för 
detta utifrån mål om effektivisering.637 Även när det gäller den politiska jäm-
likheten verkar det finnas en beredskap hos kommunen. Kommunchefen Christer 
Engström ger förvisso inte uttryck för att man hanterat den typen av implikationer 
men hans underställda tjänsteman Ulrica Persson menar att den diskussionen har 
förts.638 Det har bl.a. resulterat i att man, för att inte riskera att någon stängs ute, ser 
sin hemsida som ett komplement till andra kontaktvägar som telefon eller 
personliga möten. Dessutom ser man till att handlingar finns tillgänglig även i 
fysisk form, exempelvis via bibliotek. Det är inte ett sätt att hantera de problem 
som den digitala skiljelinjen ger upphov till utan snarare en metod att komplettera 
informationssamhället med erbjudandet om mer traditionella alternativ.639 Frågan 
om de e-demokratiska informations- och diskussionsprocesserna som kommunen 
erbjuder kan stimulera till politisk jämlikhet får sökas på indirekta vägar.640 
Christer Engström menar att det är andra personer som nyttjar dessa funktioner än 
de som använder de andra, mer traditionella, vägarna för politisk influens. Denna 
uppfattning delas inte av kommunalrådet Hans Jonsson som istället är av upp-
fattningen att sådana åsikter ändå skulle nå fram.641 Inom projektet Ungdomsdialog 
genomfördes en webbenkät riktad till kommunens ungdomar. Även om genom-
förandet inte följer vetenskapliga överväganden kan den möjligen ge en bild av 
hur några av kommunens ungdomar, som sett till politisk influens och deltagande 
normalt är en marginaliserad grupp, bedömer bl.a. den politiska jämlikheten. Det 
framgår dels att de flesta av de deltagande i enkäten anser sig ha små möjligheter 
att framföra sin åsikt till beslutsfattare och att de dels i liten utsträckning använder 

                                                           
636 Intervju: Persson, 15 april, 2010. 
637 För bidrag som antyder detta, se: McKenzie (2004); Becker och Jahn, red. (1999).  
638 Intervju: Persson, 15 april, 2010; Intervju: Engström, 15 april 2010.  
639 Detta är alltså inte relaterbart till de förslag på lösningar på att utjämna tillgången till 
informationssamhället som behandlas av van Dijk. Se: van Dijk (2005), 205-217.  
640 Intervju: Persson, 15 april, 2010; Intervju: Jonsson, 15 april 2010. 
641 Intervju: Engström, 15 april, 2010; Intervju: Jonsson, 15 april 2010. 
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sig av kommunens hemsida för detta ändamål. Samtidigt visar det sig finnas ett 
stort intresse för att använda informationsteknologiska metoder i ett sådant 
kontaktskapande.642  

Oavsett hur verkligheten ser ut visar det sig finnas en beredskap för att 
konfronteras med dessa frågor och eventuella positiva följder av ett stärkt del-
tagande och jämlikhet i e-demokratin förefaller vara önskvärda. Ulrica Persson 
uttalar sig om balansgången i att utveckla nya kanaler samtidigt som man inte 
avför de tidigare för att på så sätt bibehålla samtliga målgruppers möjlighet att 
komma till tals och trygga en pluralism som både kan inverka på den totala om-
fattningen av deltagande och rättviseaspekter av detta.643  

Summering – Ovanåkers Kommun  
Innan tänkbara förklaringar till kommunens nivå av e-demokrati direkt summeras 
och systematiseras är det lämpligt att inleda med att ställa frågan om den 
kvalitativa granskningen av kommunen kunde nyansera bilden av den beroende 
variabeln. För det första kan man notera att man, i enlighet med tidigare data, från 
kommunens håll arbetat aktivt med e-demokratiska funktioner. Det blir också 
tydligt att man har lagt tonvikten på att tillgodose relevant information till 
medborgarna, men vissa exempel på mer kommunikativa inslag existerar också. 
För det andra visar det sig svårare att skapa någon tydlig bild av den e-
demokratiska nivån utöver de kanaler som är avgränsade till kommunens hem-
sida. Uppgifter pekar förvisso på att andra vägar också används, något som 
exempelvis gjort det nödvändigt för kommunalrådet att engagera sig mer e-
demokratiskt. Frågor om omfattningen och karaktären av dessa är däremot svåra 
att besvara. 

Tidigare skapades en typologi där förutsättningar och förklaringar till e-demokrati 
bl.a. separerades utifrån om de var exogena eller endogena till den kommunala 
verksamheten. Strukturer inom kommunen signalerar om att stor vikt läggs vid att 
medborgarnas röster är värdefulla. Delvis kan detta förklaras med att de i viss 
utsträckning använder och efterfrågar deltagande i e-demokratiska processer. Det 
förefaller som att kommunens önskemål har varit att skapa en pluralism i 
funktioner för information och diskussion. På så sätt har man både kunnat möta 
den efterfrågan som ändå finns men rimligtvis även kunnat stimulera med-
borgerlig delaktighet. Överensstämmelsen är således inte total i dessa båda uttryck 
men kommunens insatser framstår åtminstone inte som otillräckliga i förhållande 
till folkviljan. 

                                                           
642 Ovanåkers kommun, Ungdomsdialog: Enkätresultat, 11 juni 2010.  
643 Intervju: Persson, 15 april, 2010.  
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Andra förutsättningar som avspeglar strukturer inom den kommunala verksam-
heten och som framstår som centrala avser dels kommunens egna interna 
utvecklingsarbete och dels samverkan med samarbetskommuner. Det förstnämnda 
förefaller vara drivet av ett litet antal företagsamma personer från tjänstemanna-
kåren, både påverkade av verksamhetens visioner men också drivna av ett eget 
engagemang. Dessa aktörer har prioriterat den här typen av frågor. Vikten av 
dylika aspekter har tagits upp i litteraturen.644 Den mindre organisationen som 
återkommande sägs ha varit en begränsande faktor förefaller i Ovanåkers 
kommun ha vänts till något positivt. Möjligen har den inneburit att särskild 
noggrannhet och omsorg präglat arbetet med de funktioner man valt att satsa på. 
Även förmågan att, specifikt i utvecklingen av den nya hemsidan, integrera och ta 
hänsyn till samtliga delar av den kommunala organisationen visar på en 
transparens som framgångsrikt överförts till hemsidan. Även de samverkans-
projekt som beskrivits har uppenbarligen varit vitala i denna process trots att 
samarbetet uppenbarligen stött på hinder. Det tydliga demokratiperspektiv som 
man inom detta samarbete har haft är en nära förklaring till det framgångsrika 
arbetet med e-demokrati. Även vikten av att genom detta arbetssätt bredda det 
egna perspektivet och öppna upp för influenser utifrån framstår som fruktbart. 
Detta har sammantaget skapat en kritisk massa för respektive kommuns ofta 
begränsade förvaltning. Det är möjligt att anta att kommunen hade nått än längre 
om möjligheten till att komma överens med övriga kommuner hade funnits. På så 
sätt hade gemensamma resurser kunnat användas än mer effektivt i demokrati-
arbetet. Å andra sidan hade det lätt kunnat resultera i centralisering och stark 
styrning, vilket kunde ha givit negativ betydelse för den närhet mellan politiker 
och medborgare som Ovanåkers kommun annars präglas av.  

Avslutningsvis skall också den fråga hanteras som avser hur kommunens e-
demokrati beaktat och lever upp till socialt hållbara kriterier. Det förefaller som att 
man från kommunens sida medvetet har tagit hänsyn till frågor beträffande 
politisk delaktighet och politisk jämlikhet. Det föreligger två olika motiv för att öka 
det politiska deltagandet. Slutsatsen är att det genuina önskemålet om att få 
tillgång till medborgarnas uppfattningar är mer socialt hållbar än det som 
grundast på en effektivitetssyn. Även om en medvetenhet existerar kring den 
ojämlikhet som e-demokrati kan ge upphov till, är resonemanget kortsiktigt. 
Förvisso är det bra att de traditionella möjligheterna återstår men hur kommunen 
tänkt sig arbeta med ojämlikheter i tillgång till och inom informationssamhället 
framgår inte. Huruvida kommunens syn på dessa båda dimensioner de facto 

                                                           
644 Se: Carrizales (2008); Saglie och Vabo (2009). 
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påverkat deltagande och jämlikhet är däremot svår att besvara. Den empiri som 
finns tillgänglig pekar inte i den riktningen.  

Älvkarleby kommun – ett representativt fall 
Nu kommer den andra typen av fallstudie att behandlas som utgörs av Älvkarleby 
kommun. Älvkarleby kommun är i sammanhanget ett representativt fall och har 
alltså ett mycket lågt skattningsfel i relationen mellan andelen högutbildade och 
nivå av e-demokrati. Det gör att fallstudien har ett annat syfte än de tidigare, 
nämligen att skapa ett empiriskt underlag som möjliggör att hypotesen om varför 
och hur framväxandet av e-demokrati sker kan undersökas. Denna hypotes prövas 
följaktligen i avsnittet: 

Ekonomisk utveckling som leder till förbättringar i välstånd och utbildning leder till e-
demokrati.  

Implicit till denna hypotes ligger teoretiska beskrivningar av de kausala 
mekanismer som förändrar aktörers beteende.645 Därutöver är en annan viktig del i 
den empiriska undersökningen att behandla frågan om huruvida kommunen har 
beaktat social hållbarhet i utvecklandet av e-demokrati.  

Syftet har i den bemärkelsen ett teoretiskt motiv och avsnittet kan förhoppningsvis, 
genom att bistå till en kunskapsackumulering, förbättra teoriers förmåga att 
förklara utvecklingsprocesser. Som tidigare påpekats har dock även denna 
fallstudie vissa induktiva inslag i den meningen att förklaringar kan sökas utanför 
rådande teoretiska ramverk. Syftet kräver att undersökningen har ett längre tids-
perspektiv, vilket gjort att insamlingen av material avser perioden 1995-2010, dvs. 
från den tid då kommunen utvecklade sin första webbplats.  

Metodmässigt har olika tillvägagångssätt använts. Förutom skriftlig 
dokumentation i formen av protokoll, mål- och budgetdokument, årsredovis-
ningar, utredningar och övriga handlingar har även fyra intervjuer hållits med 
socialdemokraten tillika kommunalrådet vid tiden för intervjun Lars Skytt, IT-
samordnaren Carina Busk-Ottosson, kommunsekreteraren Erik Svedman och 
planeraren och den tidigare kommunsekreteraren Erik Klippmark. Den sist-
nämnda intervjun genomfördes över telefon. Därutöver har viss deskriptiv statistik 
kompletterat datainsamlingen.  

Inledningsvis beskrivs kortfattat karaktären av Älvkarleby kommun utifrån ett 
antal perspektiv. Det leder vidare till att kommunens arbete med e-demokrati kort 
rekapituleras. Därefter beskrivs kommunens utgångspunkter för e-demokrati 
innan den processuella utvecklingen av fenomenet behandlas. I denna del söks 

                                                           
645 De bidrag som avses är: Lipset (1959), (1969); Diamond (1992); Dahl (1971).  
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uttryckliga förklaringar till e-demokrati. Därpå behandlas kommunens e-
demokrati i förhållanden till social hållbarhet innan avsnittet avslutas med en 
summering.  

Älvkarleby kommun 
Älvkarleby kommun, beläget i den allra nordligaste delen av Uppsala län, tillhör 
både geografiskt och populationsmässigt landets mindre kommuner. I kommunen 
är ungefär 9000 personer bosatta, knappt 70 procent av dessa i centralorten 
Skutskär. Från år 1990 och framåt har kommunen haft en marginell befolknings-
minskning men lider å andra sidan av problematiken med en skev ålderspyramid 
med ett särskilt underskott, gentemot riket, i gruppen unga vuxna. Funktionellt 
sett är Älvkarleby kopplat till arbetsmarknadsregionen Gävle där även Ockelbo, 
Hofors och Sandvikens kommuner ingår. Det gör att den klart dominerande delen 
av arbetspendlingen utifrån kommunen sker över länsgränsen, in till Gävleborgs 
län. Avståndet till det större regioncentrat Gävle är också litet från centralorten, 
cirka två mil. Sammantaget innebär detta att ungefär dubbelt så många boende i 
kommunen arbetspendlar ut från denna jämfört med omfattningen av 
inpendling.646 Karaktären på kommunens näringsliv präglas av tillverkningsindu-
stri. Centralorten Skutskär har en lång historia som industriort där idag Stora 
Ensos pappersmassafabrik är en stor arbetsgivare. Bland de karaktäristiska som 
finns i tidigare använd data kan man peka på ett antal omständigheter. Statistik för 
2006 påvisar en lägre medelförmögenhet och inkomstnivåer än för riket i sin helhet 
och dessutom en något högre arbetslöshet.647  

I indexet över e-demokrati får Älvkarleby ett något lägre värde än riks-
genomsnittet. Kommunen utfaller med 6,5 av 14 medan medelvärdet för landets 
kommuner är 7,25. Med tanke på Älvkarleby kommuns relativt låga nivå av 
andelen högt utbildade motsvarar detta dock vad som kan betraktas som ett 
representativt utfall med ett lågt skattningsfel. Bland de 13 indikatorer som 
använts för att mäta e-demokrati finns sex på kommunens hemsida och ytterligare 
en är delvis uppfylld. Därutöver saknas uppgifter för en av indikatorerna, den som 
uppfattar om kommunen har ett debattforum på sin hemsida. Bland de funktioner 
som speglar möjligheten till diskussion med kommunens företrädare noteras att 
det finns en övergripande klagomål- och synpunktshantering samtidigt som det 
även finns information om hur man kommer i kontakt med ordförande för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Kriteriet angående 
information om e-postadresser till politiker kan delvis uppnås. Bland de funktioner 
som motsvarar informationsprocessen ges fullt betyg för fyra av sju kriterier. Mer 

                                                           
646 SCB, Älvkarleby kommunfakta 2005, 6 maj 2010; Nutek (2009). 
647 SCB, 8:e oktober 2009, 12:e oktober 2009; Arbetsförmedlingen, 12:e oktober 2009. 
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konkret innebär det att kalendarium över kommunfullmäktiges sammanträden 
och protokoll från dessa kan återfinnas på hemsidan. Därutöver finns det även 
information om det politiska ansvarsförhållandet inom kommunen samt möjlighet 
att prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev.  

Vid ett tillfälle i början av maj 2010 kompletterades tidigare insamlade data med 
information, mer kvalitativt bedömd, inhämtad från kommunens webbplats.648 
Vad avser information som kan relateras till e-demokratiska processer kan man på 
webbplatsen återfinna protokoll från sammanträden i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och de olika nämnderna ända tillbaka till 2008. Även kallelser 
till dessa sammanträden publiceras på webbplatsen och i de båda lokala 
tidningarna i Gävle. Bland övriga dokument kan man uppmärksamma att flertalet 
blanketter som riktar sig till medborgarna kan laddas ned men dock inte skickas in 
till kommunen via något automatiserat system. Bland annan dokumentation kan 
noteras ett mindre antal interna policy- och måldokument. Vad gäller kontakt-
uppgifter till politiker stämmer den kvantitativa undersökningen väl överens med 
vad som ännu gäller, dvs. att e-postadresser redovisas för vissa men långt ifrån för 
alla förtroendevalda. Andra kontaktvägar redovisas inte alls, med undantag för 
telefonnummer till kommunalrådet. Istället uppmanas man att kontakta kommun-
sekreteraren om man önskar telefonnummer eller adresser till särskilda ledamöter. 
Information av det sistnämnda slaget kan möjliggöra diskussionsprocesser via IT 
och skapa förutsättningar för interaktion. Det finns istället andra kanaler som är 
mer påtänkta för sådana ändamål. Kommunen sammanställer dessa under 
rubriken påverka på sin webbplats. Bland de möjligheter som listas kan 
allmänhetens frågestund och medborgarförslag noteras. Det första har 
informationsteknologisk bäring genom att frågor till kommunfullmäktige kan 
skickas till kommunen via e-post. Det gäller dock inte den andra funktionen, dvs. 
medborgarförslag. Någon kontinuerlig kanal för diskussion mellan politiker, 
tjänstemän respektive medborgare existerar inte via kommunens webbplats. 
Däremot finns en särskild funktion för synpunktshantering där medborgare kan 
välja att ge förslag, klagomål eller lovord på kommunens ansvarsområden. På 
hemsidan framgår att synpunkterna förmedlas vidare till berörd verksamhet. Det 
finns dock ingen ytterligare information om hur dessa tas tillvara, inte heller 
redovisas resultatet av tidigare inkomna synpunkter. Denna funktion kan alltså 
inte klassas som ett debattforum.  

Ett annat sätt att belysa tillståndet i kommunen är att ta fasta på dess e-demokrati 
utifrån ett medborgerligt perspektiv. Älvkarleby har ingått i Sveriges Kommuner 
och Landstings projekt ”Kommunens kvalitet i korthet” och uppgifter samlade inom 

                                                           
648 www.alvkarleby.se studerades den 6 maj 2010. 
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ramen för detta projekt möjliggör jämförelse i tid, från 2007 till 2009, samt med 
andra ingående kommuners uppgifter. I Figur  4-7 har denna information för 
Älvkarleby kommun sammanställts där samtliga värden är uttryckta i formen av 
procent. Om man först vänder blicken till uppgifterna avseende e-post så 
motsvarar denna information hur många medborgare som får svar på en enkel e-
postfråga till kommunen inom två veckor. Som framgår är man i kommunen 
framgångsrika på detta, att jämföra med medelvärdet för de deltagande 
kommunerna som under perioden befunnit sig i intervallet 76-77 procent. För 
motsvarande fråga för direkt telefonkontakt med handläggare har kommunen 
däremot dels ett sämre värde men också ett utfall som fluktuerar över tid. 
Sammantaget är dock kommunen under två år av tre bättre än genomsnittet.  Den 
tredje aspekten avser kommunens webbinformation till medborgarna. På förhand 
borde detta värde åtminstone delvis överensstämma med den använda operatio-
naliseringen av e-demokrati och den nya hemsidan lanserad under 2008 borde i så 
fall ha givit en förbättring av utfallet. Ur figuren och med jämförelse av 
medelvärden kan det första antagandet verifieras. Älvkarleby kommun har en 
något sämre webbinformation än medelvärdet som under tidsperioden stärktes 
från 55 till 64. Det motsvarar i stort det tillämpade måttet. Den andra tesen kan 
däremot avföras, då informationen via kommunens hemsida endast marginellt 
stärkts till år 2009. Avslutningsvis har möjligheten för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling också studerats. Ur figuren går det att notera att Älv-
karleby kommun förbättrade detta från år 2007 till 2008. Även om en förbättring 
har kommit till stånd är den medborgerliga möjligheten till kommunikation och 
dialog med beslutsfattarna sämre än genomsnittet för de andra deltagande 
kommunerna.649   

Summeras dessa uppgifter framgår att de mått som kan associeras med med-
borgarnas uppfattning om kommunens e-demokrati ger vitt skilda resultat. 
Älvkarleby kommun är framgångsrik i delar av sitt kommunikativa arbete, 
exemplifierat som svarsfrekvens på e-post, men har svårare att upprätta former för 
dialoger som avser direkt deltagande i demokratiska processer. Även webb-
platsens informativa kvalitéer är sämre än genomsnittet för de ingående kommu-
nerna. Uppgifterna visar att vissa av funktionerna för delaktighet, t.ex. e-
postkontakt, förvisso är etablerade och väl fungerande men brister istället i delar 
av sitt instrumentella värde, exempelvis att verka för ökat medborgerligt deltagan-
de i kommunens utveckling.  

                                                           
649 Älvkarleby kommun, Kommunens kvalitet i korthet, 2007; Älvkarleby kommun, Kommunens 
kvalitet i korthet 2008: Hur effektiv är Älvkarleby kommun; SKL, Resultattabeller Kommunens 
Kvalitet i Korthet 2009, 17 maj. 
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Figur  4-7 Utveckling av indikatorer för kommunal kvalité, Älvkarleby kommun 

  

Källa: Älvkarleby kommun, Kommunens kvalitet i korthet, 2007; Älvkarleby kommun, 
Kommunens kvalitet i korthet 2008: Hur effektiv är Älvkarleby kommun; SKL, Resultattabeller 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2009, 17 maj 2010.  

Utgångspunkter för e-demokrati 
Som tidigare har hävdats kan man teoretiskt argumentera för att det finns en 
koppling mellan demokrati och e-demokrati. Utifrån ett lokalt sammanhang går 
det att formulera tesen att en vital och aktiv lokal demokrati borde återspegla i 
vilken utsträckning man även tillämpar IT i demokratiska processer.650 Således är 
det intressant att fundera över kommunens allmänna demokratiska tillstånd. Kom-
munalrådet Lars Skytt exemplifierar med att peka på att intresse framförallt upp-
står i samband med någon sakfråga som särskilt rör kommunmedborgarna. I linje 
med detta beklagar han att det inte finns något genuint politiskt intresse, något 
som också återspeglas i svårigheter med rekrytering till de politiska partierna.651 

Huruvida detta har någon betydelse för omfattningen av de politiska processer 
som sker via IT är svårt att besvara. En bredare definition av e-demokrati beaktar 
inte bara politiska processer via kommunens hemsida. Bland de mer konkreta 

                                                           
650 Se närmast: Norris (2001); Macintosh et al. i: Macintosh och Tambouris, red. (2009). 
651 Intervju: Skytt, 24 maj 2010.  
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kanalerna nämner flera av de intervjuade kommentarer på en av de lokala 
tidningarnas artiklar. Det är en trend som har växt under de senaste åren. Intrycket 
av detta är dock inte positivt. Kommunalrådet Lars Skytt menar: ”Ja det har blivit 
väldigt frekventerat just nu i framförallt en lokal tidning, Arbetarbladet … Det blir ingen 
bra diskussion… Det blir ren smutskastning ibland tycker jag.”652 Även användandet av 
sociala medier för politisk påverkan diskuteras. Kommunalrådet bedömer att det 
är en liten grupp som ägnar sig åt detta, men pekar samtidigt på att det exempelvis 
finns en grupp verksam på ett av dessa medier som kräver hans avgång. Även 
kommunen själv har tidigare deltagit i sådana forum. Kommunsekreteraren Erik 
Svedman berättar att man inför Europaparlamentsvalet 2009 blev tillfrågade av två 
communitys med förslag om att rikta information till unga boende i kommunen 
om hur man röstar som förstagångsväljare. Kommunen accepterade erbjudandet 
och kommunsekreteraren menar att man kommer att genomföra något liknande 
inför 2010 års riksdagsval. Därutöver har man också planer på att delta på en 
annan community för att nå ut med information.653 Det existerar även andra 
exempel, bl.a. bloggande politiker. Det finns alltså tydliga bevis på att det förs 
lokala politiska samtal virtuellt men i vilken omfattning detta sker är svårare att 
besvara. Ingen av de intervjuade ger något intryck av att den här typen av 
informations- och kommunikationsvägar, externa till den kommunala hemsidan, 
på något sätt är särskilt omfattande. Det bidrar emellertid till att komplettera 
bilden av e-demokrati i kommunen. Rent allmänt förefaller det alltså vara så att 
den lokala demokratin vitaliseras när specifika sakfrågor uppstår och vid dessa 
tillfällen förs också politikens processer i virtuella kanaler.  

Utvecklandet av e-demokrati i Älvkarleby kommun: 1995-2004 
Utvecklandet av e-demokrati i Älvkarleby kommun kan spåras till upprättandet av 
kommunens första webbsida under mitten av 1990-talet. Nuvarande planeraren 
Erik Klippmark erinrar sig att det var under hans tid som nytillträdd kommun-
sekreterare 1996 som den lanserades. I det här skedet var det primära syftet att nå 
ut med kommunal information och särskilt då turistinformation. Det var också 
något som efterfrågades av den lokala turismsektorn. I det avseendet var inte 
utvecklingsprocessen opåverkad av lokalsamhället utan det tycks snarare ha varit 
lokala initiativ som ledde fram till att en kommunal webbplats producerades. På 
samma sätt pekar Erik Klippmark på att vissa medborgare som själva var 
intresserade av tekniken kom med förslag och önskemål till kommunen. Utifrån 
detta blir det rimligt att hävda att det första utvecklingssteget i Älvkarleby 
kommuns e-demokrati initierades av vad vissa medborgare och vad särskilda 

                                                           
652 Intervju: Skytt, 24 maj 2010.  
653 Intervju: Skytt, 24 maj 2010; Intervju: Svedman, 24 maj 2010.  
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delar av näringslivet önskade eller till och med förväntade sig. På så sätt ledde 
aktörsmässiga initiativ utanför den kommunala organisationen till att frågan 
aktualiserades och prioriterades av interna företrädare för kommunen.654  

I slutet av 1990-talet intensifierades det e-demokratiska arbetet i kommunen. Erik 
Klippmark pekar på att de möjligheter internet skapade för demokratin var särskilt 
uppmärksammade under denna period. Samtidigt var de lokala utvecklingsmöjlig-
heterna för kommunens förvaltning begränsade i och med att kommunledningen 
inte avsatte några extra resurser. Intervjun visade detta: 

‒ Varken verktyg eller personella resurser avsattes ju speciellt 
för det här arbetet. På det sättet var ju intresset ganska lågt, 
men det fanns ju hela tiden ett tryck på att vi skulle 
utveckla hemsidan och göra den bättre. 

‒ Som ni kände av också från medborgarhåll? 
‒ Ja, jo då. Det var, under några år, ofta med på kommun-

styrelsesammanträden och KSAU [Kommunstyrelsens 
arbetsutskott]. Hur ska vi göra hemsidan bättre? Det kom 
in synpunkter från olika håll och kanter.655  

Sammanfattningsvis existerade alltså ett omgivande tryck innan hemsidan 
etablerades och som sedan levde kvar. Under början av 2000-talet tycks 
kommunens interna visioner ha förändrats. Det har sin bakgrund i flera 
förändringsarbeten som sinsemellan torde ha verkat förstärkande för att ett 
annorlunda synsätt successivt etablerades. Det första av dessa kan spåras till 
oktober 2001 då kommunfullmäktige fastslog budget- och målramar fram till och 
med år 2004.  I samband med detta genomfördes också en omvärldsanalys där 
avsevärt utrymme lämnades under rubriken ”IT-samhället”. Bland de diskussioner 
som fördes framstod flera som e-demokratiskt viktiga. Denna nyckelformulering 
betonar det faktum att aktörer inom kommunen nu såg e-demokrati ha central 
betydelse avseende informationsprocesser: ”Kommunen har ett stort ansvar för att alla 
invånare ges möjlighet att ta del av informationen, vilket är en förutsättning för att 
demokratin ska vara levande.”656 Att fokus vid den här tidpunkten var att med hjälp 
av tekniken försöka tillgodose just en bättre spridning och utbud av information 
gentemot medborgarna är en tydlig intern vision. Hur detta skulle ske 
konkretiserades i efterföljande års mål- och budgetdokument. För den delen av 
förvaltningsorganisationen som bistod den politiska organisationen framgår målet 
om att personalen i större omfattning skall använda tekniken för samverkan både 

                                                           
654 Intervju: Erik Klippmark, 9 juni 2010.  
655 Intervju: Erik Klippmark, 9 juni 2010.  
656 Älvkarleby Kommun, Kommunfullmäktiges Mål & Budget för åren 2002-2004, 11.  
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inom och utom kommunen. Än mer konkret är målet att kallelser och utskick av 
handlingar i huvudsak skall ske elektroniskt. Dessa prioriteringar sker i samklang 
med det synsätt som influerar den kommunala verksamheten.657 

Parallellt med detta utarbetar Älvkarleby kommun vad man benämner som ”Vision 
2010” där de fem begreppen kvalitet, samverkan, närhet, frihet och omsorg är 
bärande. Dessa antas av kommunfullmäktige i mitten av 2002. Visionen består av 
fyra delmängder där en av dessa är särskilt relevant ur ett e-demokratiskt perspek-
tiv, ”Demokrati & delaktighet”. Under denna rubrik beskrivs strävanden mot att 
Älvkarleby kommun: 

1. utvecklar de demokratiska formerna och underlättar medborgarnas 
politiska deltagande.  

2. präglas av en öppen dialog mellan politiker och allmänhet.  
3. beaktar och värdesätter människors åsikter.  
4. vågar fatta beslut.  
5. visar lyhördhet, respekt och acceptans för det politiska arbetet.658  

De flesta av dessa formuleringar kan naturligtvis direkt relateras till e-
demokratiska processer och de tänkbara funktionerna för att kanalisera dessa.659  
Som skall ses har fler av dem de facto grundlagt ambitioner i kommunens 
utvecklingsarbete och på så sätt haft en vägledande roll.  

Ett annat exempel på ett förändrat förhållningssätt kan kopplas till kommunens 
satsningar på fysisk infrastruktur. Utifrån avsaknaden av en kommersiellt 
intressant marknad beslutar kommunen under 2001 att med hjälp av offentliga 
medel finansiera en omfattande bredbandsutbyggnad. 2002 inleds investeringen 
genom att ett stamnät börjar byggas i kommunen. Detta sker etappvis under flera 
år och uppgår under åren 2002-2004 till en investering på 9 miljoner kronor.660  

Summeras dessa omständigheter kan man alltså notera att de följder informations-
samhället fört med sig medvetet fångades upp av kommunen under det tidiga 
2000-talet. Det framstår således tydligt att både de fysiska investeringarna som är 
relaterade till deltagande i informationssamhället och de e-demokratiska 
möjligheter som följer av detta prioriterades. Lars Skytt, som tillträdde som 
kommunalråd 2002 beskriver detta som en integrerad process. I och med att 

                                                           
657 Älvkarleby Kommun, Kommunstyrelsens mål- och budget för år 2003. 
658 Älvkarleby Kommun, Älvkarlebys Vision 2010, 17 februari 2010. 
659 Se: Vedel (2006); Grönlund (2001a).  
660 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2003, Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2004, 
Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2005; Älvkarleby kommun, Kommunfullmäktiges Mål & 
Budget för åren 2002-2004.  
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kommunen genomfört stora investeringar i bredbandsutbyggnad föreföll det 
rimligt att även arbetet med kommunens hemsida och i förlängningen e-
demokratiska funktioner, stärktes i prioritetsordningen. IT-samordnare Carina 
Busk-Ottosson har en liknande uppfattning, dvs. medel satsade på bredbands-
investeringar motsvarades av en stärkt ambition inom kommunens eget IT-arbete. 
Ett mer konkret exempel på detta är Lars Skytts och dåvarande kommun-
sekreterare Erik Klippmarks samstämmiga minnesbild beträffande den omvärlds-
analys om informationssamhället som genomfördes 2001. I dokumentet behandlas 
nämligen problematiken med att medborgarnas låga politiska engagemang kan 
vara ett hot mot demokratins utveckling. Utifrån e-demokratisk teoribildning kan 
man se hur olika IT-baserade funktioner lanseras som lösningar på en sådan 
problematik.661 Även om detta inte nämns explicit erinrar sig alltså både Skytt och 
Klippmark att sådana möjligheter diskuterades i sammanhanget. Utifrån ett e-
demokratiskt perspektiv summeras den nyordning som kom till stånd bäst av Erik 
Klippmark när han pekar på att webbsidan övergick från att endast vara ett av 
kommunens verksamhetsområden till att betraktas som en naturlig och integrerad 
del i hela förvaltningsorganisationens arbete.662  

Utvecklandet av e-demokrati i Älvkarleby kommun: 2004-2008 
De målbilder som kommunen internt arbetar med under perioden 2004-2008 utgår 
från den tidigare beskrivna ”Vision 2010”. Formulerandet av denna hade ett tvåfalt 
syfte där det ena har mer relevans för förvaltningen och det andra närmare kopplat 
till politiska ambitioner. Det första gäller verksamhetsutveckling och målet att nå 
mer långsiktighet och kontinuitet i arbetet med mål- och budgetdokument. Det 
andra syftet utgörs av att skapa en politisk plattform för kommunens framtida 
utvecklingsstrategier. Det framgår också att den del av visionen som avsåg 
demokrati var prioriterad i utvecklingsarbetet.663 

Med tanke på det sistnämnda blir det rimligt att gå vidare med att studera hur 
kommunstyrelsens förvaltning tillämpat visionen under 2004-2008. I Tabell  4-36 
har denna information sammanställts som den formulerats i mål- och budget-
dokument. Som kan noteras i tabellen är det endast två av visionens delmängder 
som har resulterat i mer specifika mål och aktiviteter, i den tidigare presentationen 
numrerade till 1 respektive 3. Den första av dessa har en vid formulering och 
uttrycker tvåfaldiga ambitioner. De mål som bygger på denna är närmast de två e-
demokratiska processerna information och diskussion. Målen från 2004 och 2006 

                                                           
661 Se exempelvis: Barber (2003); Bohman i: Shane, red. (2004); Clift (2003), 1 oktober 2009.   
662 Intervju: Skytt, 24 maj, 2010; Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010; Intervju: Klippmark, 9 
juni, 2010.  
663 Intervju: Skytt, 24 maj, 2010; Intervju: Klippmark, 9 juni, 2010.  
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kan följaktligen relateras till det e-demokratiska inslaget av informationsgivande. 
Dessa kan i sin tur anses vara en förutsättning för 2005 års målsättning, som direkt 
sammanfaller med en e-demokratis möjliggörande av diskussioner mellan 
samhällets olika aktörer. Formuleringarna förutsätter förvisso ingen teknisk 
tillämpning men som framgår på den näst lägsta abstraktionsnivån, aktiviteter, är 
IT en strategi för att nå målen. Vad gäller just måluppfyllelse är den mer 
sporadiskt redovisad i årsredovisningarna. Med hjälp insamlad data kan man dock 
i efterhand kontrollera huruvida Älvkarleby kommun har implementerat de 
specificerade aktiviteterna. Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll 
återfinns numera på hemsidan men detta har genomförts långt efter att målet 
formulerades.  Att hemsidan har moderniserats stämmer, något att återkomma till. 
Däremot finns fortfarande inte kontaktuppgifter till de förtroendevalda 
tillgängliga. Som skall ses är det emellertid planerat för detta.  

I 2005 års årsredovisning anger kommunen i sin årsredovisning att målet från 
samma år har nåtts. Ur ett e-demokratiskt perspektiv är framförallt möjligheten att 
ställa frågor via kommunens hemsida intressant. Det framstår som en interaktiv 
funktion för att utveckla dialogen mellan kommunens tjänstemän och politiker 
respektive medborgare. Erik Klippmark beskriver detta som en egen klickbar 
rubrik på kommunens webbplats, där funktionen utgjordes av en e-postlåda 
kopplad till en av kommunens registratorer. Denna distribuerade därefter frågorna 
vidare och svar lovades till frågeställaren inom en specifikt utsatt tid. På så sätt 
skapades med enkla medel en funktion för synpunktshantering.664  

I 2006 års mål- och budgetplanering går det att återfinna samma formulering på 
aktivitetsnivå som i ett annat sammanhang är beskrivet som ett mål baserat på en 
av visionens ambitioner. Med tanke på att ordalydelsen just är att jämställa med en 
målsättning förefaller det märkligt att denna även återfinns som ett 
tillvägagångssätt. En kort summering av 2004-2006 års arbete torde peka på att 
man både beaktat e-demokratins informations- och diskussionsmässiga processer. 
Däremot befinner sig ansträngningen på en förhållandevis basal nivå och någon 
direkt form av diskussion erbjöd knappast de beskrivna funktionerna. 

 

 

 

                                                           
664 Intervju: Klippmark, 9 juni, 2010.  
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Tabell  4-36 Sammanställning av visioner, mål och aktiviteter, Älvkarleby Kommun, åren 
2004-2008 

Vision 
Vision 
2010 

Mål 
Mål- och 
budgetdokument 

Aktiviteter 
Mål- och 
budgetdokument 

Måluppfyllelse 
Årsredovisning 

 
U

tvecklar de dem
okratiska form

erna och underlättar m
edborgarnas 

politiska delaktighet. 

Kommun-
invånarna ska 
ges bättre 
möjligheter att ta 
del av 
kommunala 
beslut.  (2004) 

Kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges 
protokoll läggs ut på 
hemsidan. (2004) 

 

Ge kommun-
invånarna fler 
möjligheter till 
dialog med de 
förtroendevalda. 
(2005) 

Genomföra 
”politikercaféer” vid 
minst 4 tillfällen, där 
kommuninvånarna 
bjuds in till samtal med 
representanter för 
partierna i kommun-
fullmäktige (2005) 

Varje fullmäktige inleds med 
allmänhetens frågestund. Sedan 
2003 kan man lämna med-
borgarförslag  och det finns 
också möjlighet att ställa frågor 
via kommunens hemsida. (2005) 

Öka 
tillgängligheten 
för kommun-
invånarna. 
(2006) 

Förbättra intern och 
extern information. 
Förbättra hemsidan. 
Modern och aktuell 
hemsida, där politikers 
telefonnummer och e-
mailadress framgår. 
(2006) 
Ge kommuninvånarna 
fler möjligheter till 
dialog med de 
förtroendevalda. (2006) 

 

 
B

eaktar och värdesätter m
änniskors åsikter. 

Få fler kommun-
medborgare att 
engagera sig i 
kommunala 
angelägenheter. 
(2007) 

Informera kommun-
medborgarna om 
befintliga möjligheter att 
påverka besluten. 
Utveckla nya 
påverkansmöjligheter. 
(2007) 

Kommunen har tillsammans 
med andra kommuner deltagit i 
ett kvalitetsprojekt vars erfaren-
heter skall användas för att nå 
målet. Det är ännu för tidigt att 
säga om målet kommer att 
uppnås. (2007) 

Öka kommun-
invånarnas 
engagemang i 
och kunskap om 
kommunens 
verksamheter. 
(2008).  

Införa rutiner för 
synpunktshantering. Ge 
ut en ”populärversion” 
av årsredovisningen. 
Redovisa resultat av 
brukar- och 
kvalitetsmätningar. 
(2008) 

Två projekt har genomförts vilket 
bl.a. har resulterat i att med-
borgarna har informerats om 
resultatet från den kvalitets-
jämförelse där kommunen 
ingått. Politiska ledamöter har, 
efter att ha kontaktat 
medborgare, fått ett positivt 
intryck. Synpunktshantering har 
införts som en bra metod för att 
fånga in synpunkter från 
medborgarna. Sammantaget har 
arbetet med att nå målet bara 
inletts. (2008) 
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Källa: Älvkarleby kommun, Mål- och Budget 2004; Älvkarleby kommun, Mål- och 
Budgetdokument 2005; Älvkarleby kommun, Mål- och Budget dokument 2006; Älvkarleby 
kommun, Mål- och Budgetdokument 2007: Med plan för 2008-2009; Älvkarleby kommun, Mål- 
och Budgetdokument 2008: Med plan för 2009-2010; Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2007, 6 
maj 2010; Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2008, 6 maj 2010.  

Man kan notera flera anledningar till att man under den här tiden inte lyckades 
åstadkomma några större förändringar. Trots tidigare redovisade argument för att 
en förändrad syn kan skönjas under det tidiga 2000-talet är det likväl så att det 
ekonomiska utrymmet även under perioden 2004-2006 var begränsat. I ljuset av 
detta ges anledningen till att de utvecklingsinsatser som realiserades under 
perioden kostnadsmässigt var ringa. Det framstår som fullständigt rimligt att detta 
har försvårat genuina ansträngningar att stärka e-demokratin. Med Carina Busk-
Ottossons ord: ”Tidigare så hade vi en investeringsbudget på 100 000 och det är ju tio 
datorer… Alltså den nivån har det varit på och då det har ju inte funnits några tankar alls 
om det här med medborgarinflytande och e-demokrati.”665 Det ekonomiska utrymmet 
framstod följaktligen fram till den här tiden som ett hinder. I kombination med en 
gammal IT-infrastruktur inom kommunen gavs inget utrymme för några större 
satsningar. Den mest direkta anledningen till varför investeringsbudgeten under 
dessa år var klart begränsad för IT förklaras av Busk-Ottosson med interna 
prioriteringar inom förvaltningen och inte beroende på direkta politiska beslut.666 
Om man i början på 2000-talet aktualiserade IT och kommunens webbsida som en 
kanal för e-demokratiska processer dröjde det alltså innan detta motsvarades av 
ekonomiska möjligheter. Detta är alltså tydligt relaterbart till de strukturella förut-
sättningarna som präglar den kommunala verksamheten. Inte bara visioner utan 
konkreta förslag, härstammande från förvaltningsorganisationen, har funnits men 
dessa har förhalats av ett begränsat ekonomiskt handlingsutrymme och en annor-
lunda prioritering.  

Älvkarleby kommuns IT-verksamhet analyserades 2005 och 2006 av externa 
aktörer.667 De problem och framtida investeringsbehov som dessa pekade på ledde 
till en förstärkning i investeringsbudgeten för verksamheten. Dessutom gavs ett 
mindre, men dock fast, anslag för att särskilt skapa förutsättningar för att utveckla 
webbplatsen. Förutom att budgetutrymmet växte undersökte kommunen också 
möjligheten till samarbete med närliggande kommuner både i Gästrikland och 
Uppland. En förstudie visade emellertid att det gemensamma samverkansprojektet 
man övervägde med Gävle kommun ändå skulle kunna göras mycket billigare i 

                                                           
665 Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010.  
666 Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010. 
667 Objectify AB (2005); ATEA, Älvkarleby kommun – TCO analys.  
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egen regi. Även ett planerat samarbete med Tierp om att samköra samma webb-
publiceringsverktyg visade sig ge alltför höga kostnader.668  

Av stor instrumentell relevans för det e-demokratiska arbetet i kommunen var 
lanserandet av den nya webbplatsen som genomfördes i slutet av april 2008. Som 
tidigare återgetts kan ansträngningar om att förbättra hemsidan spåras i mål- och 
budgetdokument från perioden 2004-2006. Förvaltningen har i flera fall försökt 
använda IT för att realisera de mål som den politiska ledningen uttryckt men med 
ökade budgetmöjligheter och personella förändringar gavs det möjligheter till mer 
radikala förändringar i form av att satsa på en ny webbplats. I 2007 års års-
redovisning kan man läsa: ”Under 2008 kommer kommunens webbplats att arbetas om, 
för att bli mer informativ och få en bättre layout.”669 Arbetet med utvecklandet av den 
nya hemsidan har organisatoriskt varit kopplad till kommunstyrelseförvaltningens 
IT-avdelning och har letts av kommunens IT-samordnare Carina Busk-Ottosson. 
Hon framhåller att ett nytt publiceringsverktyg krävdes för att överhuvudtaget ge 
möjlighet till att utveckla webbplatsen. Investeringen i ny programvara har på så 
sätt varit central för att kunna tillgodose en förstärkning av kommunens e-
demokrati. Busk-Ottosson menar att detta initiativ har varit kopplat till 
kommunens förvaltning som efter intryck från seminarier och konferenser vänt sig 
till kommunledningen och bett om ökade anslag för att kunna utveckla webb-
platsen. Denna uppfattning verifieras till stor del av den politiska ledningen. Lars 
Skytt hänvisar till uppmärksammanden i massmedia om hur olika kommuners 
webbplatser presterar, vilka har aktualiserat vikten av förbättringar. Externa 
influenser har således påverkat verksamheten. Enligt Skytt har det på den här 
punkten funnits en samstämmighet mellan förvaltningen och den politiska 
ledningen.670  

Med tanke på att hemsidan berör hela den kommunala verksamheten har 
Älvkarleby kommun format en webbgrupp där särskilt delaktiga personer från 
kommunens olika förvaltningsgrenar ingått, bl.a. samtliga av hemsidans 
redaktörer. Den här grupperingen har varit verksam redan sedan den första 
webbplatsen lanserades men deltagande personer har av naturliga skäl växlat. 
Carina Busk-Ottosson framhåller att syftet med grupperingen är att säkerställa 
webbplatsens kvalité genom att tillgodose att den är aktuell, innehållsrik och 
består av den information och de funktioner som medbogarna efterfrågar. I den 
bemärkelsen anses den ha varit lyckosam i det e-demokratiska arbetet, framförallt 
då regelbundna möten skapar en möjlighet till att tillgodose att webbplatsen 

                                                           
668 Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010.  
669 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2007, 6 maj 2010.  
670 Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj 2010; Intervju: Skytt, 24 maj 2010.   
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utvecklas utefter gemensamma målsättningar. Även den dåvarande myndigheten 
Vervas vägledning, den s.k. 24-timmarswebben, har varit en influens till den nya 
webbplatsen. Den omfattningen är dock av mera marginell art.671  

IT-funktionen utarbetade i samband med lanserandet av kommunens nya webb-
plats en lathund som fungerar som vägledande för arbetet med denna. Utgångs-
punkten för vad som skall publiceras på webbplatsen är följande: ”Det som 
publiceras ska uteslutande vara intressant för och tilltala målgruppen.” Strategin för att 
försäkra sig om att materialet lever upp till detta är kontinuerliga diskussioner i 
webbgruppen men innehållet blir i slutänden en bedömningsfråga för respektive 
redaktör. Till detta adderas i vägledningen att fokus skall vara på vad läsaren vill 
veta och kunna göra, formulerat i begripliga, konkreta och trovärdiga ordalag. 
Begreppet läsaren får i det här fallet antas vara synonymt med målgruppen som 
definieras som kommuninvånare eller besökare. Summeras detta är det alltså så att 
man, åtminstone enligt detta dokument, arbetar utefter ett tydligt medborgar-
perspektiv där det som efterfrågas skall styra vilket material och vilka funktioner 
som webbplatsen skall innehålla. I inledningen av dokumentet nämns emellertid 
vad som kan tolkas som en klar avgränsning i synen på kommunens webbplats. 
Denna beskrivs nämligen som ett forum där kommunen informerar om och 
marknadsför Älvkarleby.672 Relateras det till de olika e-demokratiska processerna 
framstår det uteslutande som att webbplatsen skall bistå medborgarna med 
information och inte möjliggöra diskussions- eller beslutsprocesser trots att det 
redan vid tidpunkten fanns funktioner som borgade för interaktion.  

Det e-demokratiska arbetet förs dock på många olika håll inom kommunen och är 
inte enbart kopplat till webbplatsen. Det framgår om man studerar en annan del av 
”Vision 2010” som har beskrivits i styrande dokument för 2007-2008. Punkt 3 om att 
Älvkarleby kommun ”beaktar och värdesätter människors åsikter” har tolkats utifrån 
ambitionen att både öka medborgarnas kunskap om kommunen och stärka 
deltagandet i det lokala politiska beslutsfattandet. E-demokratiskt är det 
framförallt två aktiviteter som är intressanta. Den första avser kommunens 
medverkan i det tidigare kort beskrivna projektet ”Kommuns kvalité i korthet”. 
Projektet syftar till att utifrån ett medborgarperspektiv värdera de medverkande 
kommunernas kvalitéer utifrån indikatorer indelade i ett antal perspektiv. Tidigare 
har utfall av projektet redovisats och baserat på det blir en relevant fråga vilken 
betydelse deltagandet har haft för den e-demokratiska utvecklingen. I synnerhet 
ter sig resultatet av en av indikatorerna ha föranlett förändringar. Det avser hur väl 

                                                           
671 Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010; Verva (2006).  
672 Älvkarleby kommun, Webb-jobb på www.alvkarleby.se, 2010-05-17; Intervju: Busk-Ottosson, 
24 maj, 2010.  
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kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Både 
under 2007 och 2008 var Älvkarleby kommuns resultat för denna indikator sämre 
än för snittet av de medverkande kommunerna.673 Att det dåliga resultatet har 
orsakat förändringar betonas av kommunledningen. En direkt följd var att 
ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder gavs i uppdrag att telefonledes 
kontakta invånare för att få deras reaktion på den sammanställning av 
kommunens kvalité som skickades ut till samtliga hushåll. Responsen 
sammanfattas som mycket positiv.674 Vid tidpunkten pågick också ett arbete bland 
kommunens förvaltning med att förbättra den informationsgivning och de 
möjligheter till interaktion som webbplatsen erbjöd. Med tanke på resultatet av 
projektet och den betydelse man inom kommunens förvaltning i allmänhet 
tillskriver deltagande i SKL-projekt, påskyndades emellertid arbetet. Samtidigt 
betonar kommunalrådet Lars Skytt att man måste prioritera och koncentrera 
tillgängliga resurser på vissa områden. Det framstår tydligt att en av de 
prioriterade ambitionerna gällde att försöka involvera medborgarna i högre 
utsträckning.675  

Den andra aktiviteten som kan sättas i samband med kommunens demokratiska 
strävanden under 2007 till 2008 var utvecklandet av en funktion på kommunens då 
nya hemsida. Som redan har konstaterats har deltagande i ”Kommunens kvalité i 
korthet” accelererat det allmänna demokratiska utvecklingsarbetet där denna 
funktion ingår. Mer konkret så avses den synpunktshantering som i 2008 års 
årsredovisning bedöms vara en bra metod för att fånga upp synpunkter från 
medborgarna.676  Denna funktion, benämnd ”Tyck om Älvkarleby”, återfinns allt-
jämt på kommunens webbplats och kan ses som en utveckling av den funktion 
som fanns på den tidigare hemsidan. ”Tyck om Älvkarleby” kan beskrivas som en 
formaliserad form för att ge beröm, förslag eller klagomål gentemot kommunen. 
Syftet är att inhämta synpunkter som annars inte skulle kommit kommunen 
tillhanda. Dessa skall därefter ligga till grund för utveckling av de kommunala 
verksamheterna. I samband med lanseringen av ”Tyck om Älvkarleby” skickades 
en informationsbroschyr ut till samtliga hushåll i kommunen där även broschyren 
i sig, genom ett förtryckt formulär, möjliggjorde återkoppling via den ordinära 
postgången.677 Att den här funktionen utvecklades kan förstås utifrån växelverkan 

                                                           
673 Älvkarleby kommun Kommunens kvalitet i korthet, 2007; Älvkarleby kommun, Kommunens 
kvalitet i korthet 2008: Hur effektiv är Älvkarleby kommun? 
674 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2008, 6 maj 2010.  
675 Intervju: Skytt, 24 maj, 2010; Intervju: Klippmark, 24 maj, 2010.  
676 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2008, 6 maj 2010.  
677 Älvkarleby kommun, Förslag till riktlinjer för synpunktshanteringen, ”Tyck om Älvkarleby”, 
2008-02-15. 
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mellan den politiska ledningen och förvaltningsorganisationen eller med andra ord 
mellan implementerade strukturer, visioner, i organisationen och ambitionen hos 
särskilda aktörer att realisera dem. I den tidigare formulerade visionen har 
politikerna återkommande strävat efter att stärka det lokala deltagandet i politiska 
processer. En av förvaltningens konkreta lösningar på problemet var utvecklandet 
av den beskrivna funktionen som i slutet av 2007 antogs av kommunstyrelsen. En 
av de klara fördelarna med denna har varit den låga kostnaden. På så sätt har 
förvaltningen kunnat implementera måluppfyllande aktiviteter inom rådande 
budgetramar.678 Kommunalrådet menar att kommunens kanaler, såsom ”Tyck om 
Älvkarleby”, genomsyras av demokratiska värderingar som yttrandefrihet. Lars 
Skytt är tydlig på den punkten att han under sin tid som kommunalråd har för 
avsikt att upprätthålla den dialogen fullt ut. Det är tydligt att Skytt anser att det 
har att göra med hans ansvar som kommunens högste politiska representant.679  

Summeras utfallet av 2007 och 2008-års målformuleringar kan arbetet med att nå 
dessa fullt ut relateras till SKL-projektet ”Kommunens kvalité i korthet” och 
införandet av funktionen ”Tyck om Älvkarleby”. I årsredovisningarna för de 
nämnda åren framgår att arbetet med att nå målen endast har inletts.680 En rimlig 
konklusion är att peka på att de båda aktiviteterna sammantaget kan stärka både 
medborgarnas engagemang och kunskaper om kommunens verksamhet. Det är 
alltså knappast en fråga om art, dvs. de genomförda insatserna korresponderar de 
facto med målen. Frågan rör snarare i vilken omfattning aktiviteterna kan bistå 
målen och om de är tillräckliga. Kommunens egen tolkning framstår alltså som 
nekande till den sistnämnda frågan.  

Utvecklandet av e-demokrati i Älvkarleby kommun: 2008-2010 
I dokumentet för mål- och budget för 2008 har den politiska ledningen i 
kommunen lämnat den tidigare vägledande ”Vision 2010” och arbetat utefter mål 
förknippade med folkhälsa. Denna omsvängning har uppstått efter att kommunen 
tidigare placerat sig dåligt i dylika jämförelser, vilket gör att Lars Skytt beskriver 
folkhälsa som en kärnfråga för kommunen. Dokumentet för år 2009 innehåller 
totalt sett 11 målområden under rubriken ”folkhälsan” och antogs av kommun-
fullmäktige 26 november 2008. Dessa är desamma som de i folkhälsopropositionen 
”En förnyad folkhälsopolitik” från samma år.681 Ett av målområdena har tydlig 

                                                           
678 Älvkarleby kommun, Kommunstyrelsen, 2007-12-03; Älvkarleby kommun, Administrativa 
avdelningen, 2008-02-15.  
679 Intervju: Skytt, 24 maj, 2010.  
680 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2007, 6 maj 2010; Älvkarleby kommun, 
Årsredovisning 2008, 6 maj 2010. 
681 Socialdepartementet (2008), En förnyad folkhälsopolitik.  
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demokratisk relevans och syftar till delaktighet och inflytande i samhället. Hur 
detta skall åstadkommas utvecklas däremot inte. Även på direkt fråga till 
kommunalrådet Lars Skytt är det svårt att få någon mer information om hur målet 
uttolkas av kommunen.682 

 I efterhand, i årsredovisningen för 2009, nämns ambitionen om att upprätta ett 
förtroendemannaregister kopplat till kommunens webbplats och möjligheten att 
eventuellt inrätta medborgarpaneler för att nå målet som vid tidpunkten inte anses 
vara uppnått.683 Upprättandet av ett förtroendemannaregister var således ett av 
förvaltningens förslag för att nå målet om delaktighet och inflytande. Syftet med 
detta är i första hand att förbättra medborgarnas politiska information. I för-
längningen förväntar man sig också att detta skall förstärka möjligheten till att 
direkt påverka den politiska processen genom att kontaktvägar till de förtroende-
valda på så sätt tydligt framgår. Kommunsekreterare Erik Svedman informerar 
emellertid om att implementeringsarbetet är försenat. Systemet är förvisso inköpt 
och finns än så länge tillgängligt på kommunens intranät men förväntas vara 
publicerat lagom till mandatperiodens slut hösten 2010.  Ett förtroendemanna-
register ligger således betydligt närmare lansering än inrättandet av medborgar-
paneler. Redan tidigare har det redogjorts för denna e-demokratiska funktion där 
man syftar till att, med hjälp av IT-baserade lösningar, låta ett representativt urval 
av samhällsmedborgare tycka till i aktuella lokala frågor.684  

En anledning till att Älvkarleby inte har infört medborgarpaneler har att göra med 
potentiella svårigheter med att få till stånd ett representativt urval av medborgare. 
Svedman poängterar dock att man har lämplig programvara och att det är ett 
adekvat sätt att kunna utvärdera verksamheten och samtidigt ge medborgarna 
inflytande. Av den anledningen är det möjligt att man i framtiden inför detta.685 
Initiativet till dessa båda delvis orealiserade förslag kan alltså spåras till 
kommunens förvaltningsorganisation. En rimlig anledning till detta torde vara att 
den politiska ledningen varit tämligen oprecisa i sina målsättningar vilket givit 
tjänstemännen stort tolkningsutrymme. Det finns dock inga tecken på att dessa 
förslag misshagat politikerna. Förutom detta bör man också påpeka att 
förvaltningens idéer har begränsats av ett antal omständigheter. Först och främst 
verkar man ha arbetat efter ett tydligt medborgarfokus vilket harmonierar med 
riktlinjerna för vad som överhuvudtaget skall publiceras på hemsidan. Därutöver 

                                                           
682 Socialdemokraterna, Mål och budget 2009 med plan för 2010 och 2011, 6 maj 2010; 
Älvkarleby kommun, Kommunfullmäktige, 2008-11-26; Intervju: Skytt, 24 maj, 2010.   
683 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2009, 6 maj 2010.  
684 Grönlund (2001a), 77. 
685 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2009, 6 maj 2010; Intervju: Svedman, 24 maj 2010.  
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har ekonomiska hänseenden varit avgörande. Erik Svedman menar att det inköpta 
förtroendemannaregistret i längden både blir billigare och enklare än manuella 
motsvarigheter. Samtidigt är tillgången till en lämplig programvara en 
förutsättning för att man överhuvudtaget ska ha kunnat överväga att genomföra 
medborgarpaneler. På så sätt skulle nämligen kostnaderna kunna begränsas. Ett 
begränsat ekonomiskt utrymme kan dock upplevas som ett hinder. Man kan 
exempelvis notera önskemål, både från medborgarna och förvaltningen om att 
kunna sända fullmäktigesammanträden direkt över internet eller att kunna ha 
kommunens diarium tillgängligt direkt på webbsidan. Sådana funktioner är 
emellertid förknippade med stora kostnader.686  

Tabell  4-37 Mål med e-demokratisk relevans formulerade i dokumentet för Mål och 
budget 2010, Älvkarleby kommun 

Mål Mätetal 
Utveckla tillgängligheten för alla invånare Antal e-tjänster 
Öka medborgarnas kunskap och insikt om 
kommunens verksamhet 

Etablera minst 5 områden med nationella 
jämförelser 

Öka medborgarnas kunskap och insikt om 
kommunens verksamhet 

Nöjd medborgarindex ska öka med minst x 
%.  

Källa: Socialdemokraterna och vänstern, Mål och budget 2010 med plan för 2011 och 2012, 7 maj 
2010.  

Vad gäller målen för år 2010 finns både uppgifter om indikatorer för dessa och om 
hur ofta de skall följas upp. Tre mål kan antingen direkt eller indirekt relateras till 
e-demokrati. Dessa tre mål sammanställs i Tabell  4-37. Studerar man ordalydelsen 
kan man notera att två av målen har samma formulering men motsvaras av två 
olika metoder för uppföljning. Det gemensamma dragen i dessa kan framförallt 
sägas ha att göra med informationsaspekter. Betraktar man dock de olika 
indikatorer som används för att följa upp dem blir det tydligt att de också kan ha 
en vidare tolkning. Det framgår exempelvis inte vilken typ av e-tjänster som skall 
införas. Däremot pekar intervjun med IT-samordnare Carina Busk-Ottosson på att 
utvecklandet av detta är prioriterat hos politikerna. Detta exemplifieras särskilt 
med områden inom barnomsorg eller byggnadsärenden och är således mer 
relaterat till förvaltningsfrågor än direkta demokratiska processer. De övriga två 
mätetalen korresponderar dels till att kommunens fortsatt skall ingå i SKL:s projekt 
”Kommunens kvalité i korthet” och att man under 2010 skall låta SCB genomföra en 
medborgarundersökning. Huruvida denna kan fungera som en indikator för 
målsättningen är oklart. Det torde försvåras av att man inte har något tidigare 
värde att jämföra med, men kan å andra sidan användas under flera år för att 

                                                           
686 Intervju: Svedman, 24 maj, 2010; Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010.  
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skapa jämförelsepunkter.687 Målen antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 
2009.688  I och med att dessa kompletteras med indikatorer blir förvaltningens 
handlingsutrymme mer begränsat än tidigare. De insatser man företar sig måste ju 
kunna påverka de på förhand bestämda måtten.  

Den tidigare beskrivna webbgruppen har genom att vara det centrala forumet för 
webbsidans utveckling blivit en central aktör i kommunens arbete med e-
demokrati. Under ett möte i oktober 2008 diskuterades i webbgruppen en särskild 
inhyrd programvara som innebär att enkäter kan genomföras, exempelvis med 
kommunens invånare eller den anställda personalen. Programmet användes bl.a. 
för att administrera den tidigare beskrivna funktionen ”Tyck om Älvkarleby”. Med 
hjälp av detta kunde kommunen genomföra undersökningar till en lägre kostnad. 
Denna programvara har emellertid ersatts av en kostnadsfri sådan, baserad på 
öppen källkod. Det har resulterat i att kommunens förvaltningar i högre ut-
sträckning börjat använda sig av interna enkäter för utvärdering av kommunala 
verksamheter.689 Det går också att spåra att man i webbgruppen haft uppe till 
diskussion om hur man till medborgarna, med hjälp av hemsidan, skall sprida 
information specifikt relevant för den politiska processen. Kommunsekreterare 
Erik Svedman pläderar under ett möte i november 2008 för att man, från de 
beslutande församlingarna, bör lyfta fram särskilt intressanta paragrafer till webb-
platsens nyhetsrapportering. På så sätt förbättras den kommunala informationen 
och den lokala demokratin.690 Vid intervjutillfället utvecklar Svedman bakgrunden 
till detta. Initiativet kommer inte från medborgerligt håll utan beror istället på 
kommunens egna ambitioner: 

Ja, det handlar ju någonstans om att kommunen måste ju vara 
proaktiv i sitt arbete. Att när det pågår stora förändringar, då är 
det bra om kommunen själv är med och påverkar opinions-
läget, opinionsbildandet, genom att publicera neutral och 
relevant information.691  

Även om detta har varit ambitionen från förvaltningen har det inte implementerats 
i någon större utsträckning. Det finns anledning att återkomma till detta. I 
analysen av kommunens hemsida gick det att notera att kontaktuppgifter till 

                                                           
687 Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010; Intervju: Svedman, 24 maj, 2010.  
688 Socialdemokraterna och vänstern, Mål och budget 2010 med plan för 2010 och 2011, 7 maj 
2010; Älvkarleby kommun, Kommunfullmäktige, 2009-06-17. 
689 Älvkarleby kommun, Minnesanteckningar från mötet 2008-10-02; Intervju: Svedman, 24 
maj, 2010.  
690 Älvkarleby kommun, Minnesanteckningar från mötet 2008-11-07. 
691 Intervju: Svedman, 24 maj, 2010.  
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förtroendevalda i vissa fall kan återfinnas och då som e-postuppgifter. Ambitionen 
att skapa ett fulltäckande förtroendemannaregister, som senare lanserades som en 
aktivitet för att nå 2009 års mål, har tidigare varit uppe i webbgruppen. Vid samma 
möte i november 2008 framhålls nämligen att ett arbete med detta pågår.692  

Tidigare berördes situationen med att Älvkarleby kommun har tagit initiativ till 
samarbete med andra kommuner inom detta område. I det fallet ledde det inte 
fram till något p.g.a. ekonomiska hinder men i årsredovisningen från 2009 framgår 
att kommunen planerar att samverka med grannkommunen Tierp. Carina Busk-
Ottosson informerar om att detta är ett samarbete som avser servrar och maskin-
park, dvs. inte de tänkta möjligheter som direkt kan associeras med e-demokrati. I 
linje med det delar också de båda kommunerna på en IT-chef som har en 
halvtidstjänst i vardera kommunen. Den långsiktiga tanken är att samarbetet skall 
fördjupas för att framgent också inkludera exempelvis informationsfrågor.693  

En relevant fråga är hur den medborgerliga efterfrågan har varit på informations- 
och diskussionsprocesser under den senare delen av 2000-talets första decennium. 
I jämförelse med situationen under 90-talet och runt millennieskiftet, där 
kommunen märkte av tydliga önskemål från medborgarna, har detta mattats av. 
Två typer av anledningar är rimliga att föreslå. Antingen har det att göra med 
strukturella frågor avseende kommunens karaktär eller så beror det på att 
kommunen har erbjudit sina medborgare en nivå av e-demokratiska funktioner 
som motsvarar vad som förväntas. I materialet kan man finna belägg för båda 
förklaringarna. Lars Skytt menar att: 

Vi behöver nog fortsätta att gå ut med information även, som 
jag säger, via personliga kontakter och möten. För jag tror inte 
befolkningen i Älvkarleby kommun har samma IT-mognad 
kanske som man har i Uppsala och Stockholm. Det har med 
utbildningsnivå att göra bland annat.694  

Detta korresponderar såväl med tidigare funna samband där andelen 
högutbildade samvarierar med nivå av e-demokrati som med teoretiska 
argument.695 Den andra diskuterade omständigheten kan man också finna motiv 
för. Kommunsekreterare Erik Svedman beskriver detta som en principiellt viktig 
fråga och argumenterar för att inga kommuner kan hävda att man inte kan 

                                                           
692 Älvkarleby kommun, Minnesanteckningar från mötet 2008-11-07. 
693 Älvkarleby kommun, Årsredovisning 2009, 6 maj 2010; Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 
2010.  
694 Intervju: Skytt, 24 maj, 2010.  
695 Lipset (1959), (1969); Dahl (1971); Diamond (1992). 
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publicera protokoll och kallelser på sin webbplats. Devisen som kommun-
sekreteraren arbetar efter är att när det gäller informativa insatser är det möjligt att 
publicera en stor del material via webbsidan utan att det resulterar i stora 
kostnader. Möjligtvis harmonierar detta med medborgarnas efterfrågan. En 
svaghet som förvaltningen själv dock känner av är avsaknaden av en informatörs-
tjänst. Representanter från förvaltningen har under lång tid anmodat kommun-
ledningen att inrätta en sådan för att förbättra informationsgivningen.696  

Social hållbarhet i arbetet med e-demokrati 
Teorin kring social hållbarhet betonar särskilda värden. I denna studie har politiskt 
deltagande och politisk jämlikhet uppmärksammats. I den genomgång av den e-
demokratiska utveckling i Älvkarleby kommun som behandlats ovan har 
företeelser som tangerar dessa båda aspekter berörts. Syftet med detta avsnitt blir 
att bidra till besvarandet av frågeställningen om hur politiskt deltagande och 
politisk jämlikhet beaktats i den lokala utvecklingsprocessen av e-demokrati.  

Vad avser den första av dessa båda delar, politiskt deltagande, så pekar hållna 
intervjuer på att det finns en viss medvetenhet om att utveckling av kommunens e-
demokrati kan stimulera till deltagande. Representanter för förvaltningen pekar på 
att genom att ha en hög ambition för information via kommunens webbplats 
skapas incitament för medborgare att delta. Med Erik Klippmarks ord: ”Egentligen 
är väl tanken att vi informerar om vad som händer och sker… Viss information 
uppmuntrar också till ett deltagande i andra led.”697 Det resonemanget har även åter-
funnits i andra studerade kommuner. Motivet att stärka det politiska deltagandet 
framstår således varken som det primära eller det enda argumentet för att utveckla 
webbplatsens informativa kvalitéer. Samtidigt visar intervjuer en medvetenhet om 
ett sjunkande politiskt engagemang där vissa grupper är särskilt frånvarande. Erik 
Svedman planerar att använda sociala medier för att nå ut till ungdomar med 
information och redogörelse för möjligheter till påverkan. Det är ett konkret 
exempel på hur stimulansen av politiskt deltagande beaktas i e-demokratiska 
sammanhang. Om de genomförda informationsinsatserna leder vidare till en ökad 
dialog mellan medborgare och politiker är dock oklart. Det framstår istället som att 
den kontakt medborgarna har med kommunen i huvudsak är riktad till förvalt-
ningsorganisationen i form av reaktioner på konkreta beslut som påverkar den 
enskilde.698  

Även när det gäller frågor kring hur politisk jämlikhet behandlas inom en e-
demokratisk kontext visar kommunens företrädare på en medvetenhet av vikten 
                                                           
696 Intervju: Svedman, 24 maj, 2010; Intervju: Busk-Ottosson, 24 maj, 2010.  
697 Intervju: Klippmark, 9 juni, 2010.  
698 Intervju: Svedman, 24 maj, 2010; Intervju: Skytt, 24 maj, 2010.  
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av detta, något som tidigare teoretiskt har betonats699. Både representanter för den 
politiska ledningen och förvaltningen pekar på att komplement till de möjligheter 
kommunens webbplats erbjuder måste få existera. Man syftar i det här fallet på 
möjligheten av att få tillgång till tryckt material. Erik Svedman berättar att 
ambitionen är att skapa en ”demokratihörna” på biblioteket där en omfattande 
dokumentation av kommunens verksamhet skall samlas. Lars Skytt pekar å sin 
sida på de datorer som allmänheten kan få använda antingen via biblioteket eller 
kommunhuset.700 På så sätt tillgodoser man möjligheter och utjämnar potentiellt 
politiska resurser genom att bistå två grupper av medborgare, dels de som inte är 
intresserade av att överhuvudtaget delta i e-demokratiska processer och dels de 
som inte har någon egen tillgång till internet. Det sistnämnda blir ett konkret sätt 
att underlätta tillgången till informationssamhället. Förvaltningen är mycket 
medveten om att även virtuellt politiskt deltagande kan vara snedvridet. 
Kommunsekreteraren Erik Svedman beskriver hur politisk jämlikhet ingår i den 
här typen av resonemang: 

… det är definitivt någonting vi tjänstemän diskuterar när vi 
diskuterar de här frågorna också. Jag menar, allt som har med 
deltagande och demokrati att göra det är lite av ett problem för 
man vet att det är vissa grupper som kommer att passa på att 
utnyttja den här möjligheten medan andra grupper inte 
kommer att göra det. Det blir ytterligare en möjlighet för redan 
starkare och etablerade grupper att ytterligare förstärka sin 
position.701  

Att en vetskap om problemet med politisk ojämlikhet existerar behöver dock inte 
nödvändigtvis resultera i att man har metoder för att motverka detta. Som ovan 
noterats har det dock gått att kunna konstatera att några sådana exempel och 
initiativ existerar. 

Summering – Älvkarleby kommun 
Innan utvecklingen av e-demokrati i Älvkarleby kommun summeras bör en 
återkoppling ske till hur den kvantitativa operationaliseringen har svarat upp mot 
den kvalitativa granskningen av kommunens e-demokrati. Det allmänna intrycket 
är att den faller förhållandevis väl ut. Webbplatsen innehåller ordinära 
informationsmöjligheter men brister exempelvis i mer avancerade funktioner som 
webbsändning av fullmäktigesammanträden och webbdiarium. Det allmänna 
                                                           
699 Se exempelvis: Polèse och Stren, red. (2000); McKenzie (2004); Magis och Shinn i: Dillard 
et al., red. (2009). 
700 Intervju: Svedman, 24 maj, 2010; Intervju: Skytt, 24 maj, 2010. 
701 Intervju: Svedman, 24 maj, 2010.  
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intrycket sänks istället, precis som indexet redovisade, av att möjligheterna till 
diskussion är begränsade. Även om det finns en synpunktshantering redovisas 
inte vad resultatet blir av dessa åsikter. På samma sätt saknas kontaktuppgifter till 
de flesta politiker, något som helt klart försvårar en potentiell dialog, men som 
framgent kommer att implementeras. Uppgifter från SKL:s projekt ”Kommunens 
kvalitet i korthet” vidimerar delvis en sådan bild. Man är svag på att involvera 
medborgare i kommunens angelägenheter och har en medelnivå av informations-
givning. Mer positivt är istället den korta svarstiden som kontakt med kommunen 
ger, men om kontaktuppgifter ändå saknas tjänar det inte mycket till. Utöver 
kommunens hemsida finns det vissa tecken på att lokala tidningars webbsidor 
används för åsikter och i vissa fall diskussion, detsamma gäller användandet av 
sociala medier. Omfattningen av detta är dock svår att uttala sig om men intrycket 
är att e-demokratins olika processer nyttjas i flera sammanhang.  

Utvecklingen av kommunens e-demokrati har beskrivits i tre perioder med 
inledning från mitten av 1990-talet. Det framstår också som att det är olika 
mekanismer som varit verksamma under de olika åren, vilket gör att de bäst 
beskrivs var för sig. Initieringen av kommunens e-demokrati i samband med 
etablerandet av en webbplats tycks vara en respons på en förväntan från delar av 
kommunens medborgare. Detta är relaterbart till de teoretiska beskrivningar 
moderniseringsteorin består av, där utvecklingen mot högre nivåer av demokrati 
har sin förklaring i att samhällens medborgare lever i ett högre välstånd än tidigare 
och där särskilt utbildningens betydelse har betonats.702 I den tidigare kvantitativa 
undersökningen visade sig utbildningsvariabler vara centrala determinanter för e-
demokratinivå och under perioden 1990-1995 har andelen högre utbildade i 
Älvkarleby kommun växt med närmare två procent av befolkningen.703 Moderni-
seringsteorins stipulerande om att högre nivåer av utbildning stimulerar till 
deltagande skulle därmed kunna bekräftas. En annan mekanism är utbildningens 
betydelse för att ge medborgare den informationsteknologisk kompetens som e-
demokrati är beroende av. 

Under nästkommande period framstår inte det medborgerliga trycket som lika 
tydligt. Vad gäller den primära förklarande variabeln, andelen högt utbildade, har 
den andelen fortsatt växa och under vissa perioder till och med snabbare än under 
1990-talet. Å andra sidan har kommunen realiserat e-demokratiska funktioner i 
högre utsträckning än tidigare. Förutom verksamhetens egna visioner, 
huvudsakligen medvetet utfört i ”Vision 2010” har jämförelsen med andra 
                                                           
702 Lipset (1959), 75-84; Lipset (1969), del. 1; Barro (1999); Hadenius (1992); Gleaser et al. 
(2004).  
703 Svenskt Näringsliv, 1:a oktober 2009 och 12:e oktober 2009. 
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kommuner och uppmärksammanden i massmedia skapat ett externt tryck för att 
skynda på utvecklingsprocesser. Däremot har kommunledningen, både den 
politiska och tjänstemannaorganisationens, internt bromsat denna utveckling 
genom knappa anslag till dylika utvecklingsinsatser. Det bör dock förstås i 
förhållande till kommunens ekonomiska svårigheter men är också relaterbart till 
aktörsmässiga förklaringar. En förändring kom dock till stånd och omsatte viljan 
från det tidiga 2000-talet i handling. Förändringar i det ekonomiska handlings-
utrymmes möjliggjorde detta. Förvaltningen framstår på den här punkten som en 
central aktör och där framförallt den s.k. webbgruppen har varit ett viktigt forum 
för att stärka kommunens e-demokrati. 

De senaste åren har det långsiktiga utvecklingsarbetet man tidigare bedrev inom 
ramen för ”Vision 2010” ersatts av andra mer kortsiktiga formuleringar. I och med 
detta har ett tyngre ansvar fallit på förvaltningen som utifrån diffusa mål blivit 
tvungen att konkretisera dessa i form av aktiviteter. Det kan antingen tolkas som 
en brist hos den politiska ledningen eller som att man mer medvetet givit upp 
mandat till förvaltningen. Detta skulle i så fall gå i linje med van Dijks resonemang 
om att tekniken spätt på hur förvaltningen under paradigmet ”New public 
management” getts ökat inflytande.704 För år 2010 blev emellertid den politiska 
viljan mer explicit uttryckt men det framgår samtidigt att det direkta e-
demokratiskt arbetet blivit nedprioriterat för mer förvaltningsmässiga utvecklings-
steg, syftandes på e-tjänster. Det har rimligtvis sin förklaring i att större med-
borgerlig efterfrågan på detta inte existerar i kommunen. Åtminstone inte utöver 
de möjligheter man redan i dag erbjuder.  

Initieringen av e-demokrati påbörjades alltså i förutsättningar och förklaringar 
exogena till den kommunala verksamheten. Det var enskilda och kollektiva 
uttalanden om en efterfrågan på e-demokrati som först omsattes i interna visioner. 
Därefter avsattes medel för att tillgodose åtminstone vissa av dessa ambitioner som 
sedan realiserades av kommunens förvaltning. Detta är en koncis sammanfattning 
av e-demokrati i det studerade fallet. Som tidigare har redovisats har vissa om-
ständigheter försenat övergången mellan de olika mekanismerna. På den högsta 
detaljnivån avses beteende bland ledande aktörer som har influerat prioriteringar. 
Möjligen kräver nästa steg, i linje med de möjligheter webb 2.0. utlovar, samma 
kausala kedja. En anledning till att denna ännu inte tycks ha påbörjats kan kopplas 
till de nivåer av utveckling och välstånd som kommunen befinner sig i.  

Att kommunen till viss del tagit hänsyn till politisk deltagande och politiskt 
jämlikhet under denna utvecklingsprocess är tydligt. Dessa företeelser är inte 

                                                           
704 van Dijk i: Hacker och van Dijk, red. (2000), 34-35. 



 

274 

statiska utan ständigt föränderliga vilket gör att det måste finnas en kontinuerlig 
medvetenhet om aspekter som politiskt deltagande och politik jämlikhet i ut-
formningen av e-demokrati. Komplement till webbplatsen, information som 
borgar för deltagande samt tillgång till offentliga datorer, kan dock lika gärna ses 
som tillgodoseendet av en kommuns mest basala tjänster för sina medborgare. 
Medvetenheten om vikten av social hållbarhet verkar dock inte ha resulterat i 
några mer kraftfulla insatser för att tillgodose detta.  

Summering av resultat och jämförelse av fallstudier 
Två olika typer av fallstudier har nu behandlats. Syftet har skilt sig från att förklara 
avvikelser till moderniseringsteorin till att redogöra för den faktiska utvecklingen 
av e-demokrati. Båda två fallstudierna har bidragit till att studera hur social 
hållbarhet har beaktats i utvecklingen av e-demokrati. Den jämförande möjligheten 
begränsas av att syftena är olika, men som tidigare hävdades kan komparationer 
mellan de tre observationerna potentiellt ge ett mervärde. Avsikten i detta avsnitt 
är att särskilt fästa fokus på den kausala utvecklingen av e-demokrati och hur en 
föreställning om social hållbarhet har tillåtits influera denna framväxt.  

Mest rimligt är att låta denna jämförelse ske utifrån den analysram som har väglett 
fallstudierna. I denna gjordes en åtskillnad mellan strukturella förutsättningar och 
aktörsorienterade förklaringar. Samtidigt gjordes också en uppdelning mellan om 
dessa var exogena eller endogena i förhållande till den kommunala verksamheten. 
I Tabell  4-38 sammanställs variabler både från den kvantitativa empiriska under-
sökningen och från fallstudierna. Denna skall inte tolkas som en enhetlig 
förklaringsmodell utan mer som en metod för att sammanföra dessa olika typer av 
influerande aspekter.705 Dessutom representerar ju Älvkarleby redan den solida 
förklaringsmodell som moderniseringsteorin företräder. Den behöver dock 
preciseras med ett mikroperspektiv för att bistå syftet. Ett ytterligare viktigt 
påpekande beträffande tabellen är att det har funnits en variation i dessa variabler 
över tid. Det gäller förvisso även exogena strukturella förutsättningarna men här 
avses det specifika år som använts i den nationella undersökningen. Som framgått 
i de ovan behandlade fallen har dock flera av de andra variablerna ändrats i 
omfattning. Då ambitionen har varit att förklara hur framväxten av e-demokrati 
sker har ett temporalt hänsynstagande varit nödvändigt. I tabellform blir det dock 
svårt att hantera, vilket gör att graderingarna för dessa variabler får tolkas som 

                                                           
705 Graderingen av de strukturella exogena förutsättningarna, dvs. variabler tidigare an-
vända i den nationella undersökningen, har skett i relation till landets samtliga kommuner. 
Denna gradering har inga anspråk på att vara exakt i någon matematisk betydelse utan är 
ett angreppssätt för att översiktligt gradera kommunerna. Graderingen av de övriga variab-
lerna sker utifrån den tolkning som gjorts i fallstudierna och mer teoretiska referensramar.  
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medelvärden över respektive tidsintervall. En mer nyanserad beskrivning ges 
istället i texten. Ett av urvalskriterierna för de tre observationerna var att de i så 
stor utsträckning som möjligt skulle vara lika varandra, med undantag för den 
beroende variabeln. Detta urval skedde framförallt med hänsyn till strukturella 
likheter och som framgår av tabellen är det också låg variation i de mest betydande 
variablerna från den nationella undersökningen. Med andra ord är de tre 
kommunerna lika varandra när det kommer till medborgarnas nivå av högre 
utbildning, valdeltagande och inkomstspridning. Likaså är befolkningstätheten 
och befolkningsstorleken relativt likartad i de tre kommunerna.  

Vad gäller den beroende variabeln så tydliggjorde metodavsnittet hur dess 
intension i den lokala undersökningen skulle öka, i form av att även e-
demokratiska processer utöver de offentliga webbplatserna skulle beaktas. Ett 
underlag för detta har behandlats i avsnittet för respektive observation. I Älv-
karleby och Ovanåkers fall verkar det existera vissa sådana processer, främst då 
genom sociala medier och massmedia. Omfattningen framstår dock som klart be-
gränsad, möjligtvis är det längst gånget i Älvkarleby kommun. I Ockelbos fall är 
detta än mer frånvarande och överhuvudtaget svårt att få någon uppfattning om. 
Nivåer av e-demokrati, som även tar hänsyn till detta, kan utifrån tillgänglig 
empiri knappast graderas på något annat sätt än vad som gjorts i tabellen.  

Tabell  4-38 Sammanställning av förklaringskrafter av e-demokrati  
                       Strukturella förutsättningar Aktörsorienterade 

förklaringar 

Exogen Endogen Exogen Endogen 

 Y Hög-
utbil-
dade 

Gini-
koef. 

Be-
folk. 
täth. 

Be-
folk-
ning 

Val-
deltag-
ande 

Sam-
verkan 

Interna 
visioner 

Efter-
frågan på 
e-demo-
krati 

Interna 
prioriter-
ingar 

Ockel-
bo 

L L L L L L L M L L 

Älv-
karle-
by 

M L L M L M L H M M 

Ovan-
åker 

H L L L L L H M M H 

Kommentar: L= Låg, M= Medelhög, H= Hög. 

Förutom de strukturella förutsättningar som karaktäriserar det omgivande 
samhället innefattar tabellen också två sådana som kännetecknar den kommunala 
verksamheten. Först och främst har de tre kommunerna haft olika grad av 
samverkan på detta område. Mest utvecklat och formaliserat har samarbetet 
mellan hälsingekommunerna varit och där har Ovanåker ingått som en viktig part. 
I Älvkarleby kommuns fall har samverkan varit mer begränsad och framförallt 
skett på ett mer tekniskt område. Vad gäller Ockelbo kommun har viss samverkan 
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initierats på senare år. Den har också visat sig ha betydelse för det e-demokratiska 
utvecklingsarbete som avser de år som huvudsakligen följer efter inriktningen för 
denna undersökning. Sammantaget är inte faktorn nödvändig för en hög e-
demokratinivå. Med andra ord har exempelvis en låg grad av samverkan kunnat 
följas av en medelhög nivå av e-demokratinivå. Ett alternativt perspektiv på 
samverkan avser karaktären på samverkansformer. Ockelbo kommun har varit 
utelämnat till den större grannkommunen Gävle för hjälp med e-demokratiskt 
utvecklingsarbete, vilket förvisso givit vissa positiva resultat. I Ovanåkers fall är 
premisserna annorlunda där samarbetet med andra kommuner skett utifrån 
föreställningen om att parterna är likställda och kommunen har både valt och valt 
bort samverkansprojekt utifrån egna övertygelser. Även Älvkarleby har tidigare 
valt bort möjliga samarbeten innan man under senare år har närmat sig Tierp. I 
den kommunens fall är emellertid samverkansformerna på det e-demokratiska 
området alltjämt omogna. Varken Ockelbo eller Älvkarleby ingår heller i 
motsvarande nätverk som representanter från Ovanåker upplever ha varit så 
lyckosamma och som skapat ett naturligt forum för e-demokratiskt utvecklings-
arbete. Sammantaget är det alltså så att den kommun med den högsta nivån av e-
demokrati också är den som både har det mest omfattande samarbetet med andra 
aktörer samt där detta torde vara av den karaktär som är mest gynnsam för 
framgångsrikt utvecklingsarbete.  

De interna visionerna inbegriper de föreställningar och vägledande dokument som 
har influerat den kommunala verksamheten på detta område. Graderingen avser i 
vilken utsträckning dessa har placerat en e-demokratisk utveckling på agendan. 
Andra bakomliggande strukturella faktorer som organisation och ekonomiskt 
utrymme kan rimligtvis influera sådana beslut. Både i Ockelbo och Ovanåkers fall 
har detta funnits i en tydlig form. I Ockelbos årsbudget för 2003 hade man flera 
mål som avsåg utvecklandet av e-demokrati, däribland ambitionen om att 
förstärka den representativa demokratin med hjälp av IT. I Ovanåkers fall har man 
i samverkansprocesser med de andra hälsingekommunerna betonat hur IT skall 
stödja demokratiprocessen.706 Än mer tydligt har detta dock varit i Älvkarleby. I 
den omvärldsanalys som genomfördes 2001 behandlades explicit utmaningar inom 
ramen för informationssamhället. Den vision som formulerades för att långsiktigt 
leda verksamheten hade tydliga beröringspunkter med e-demokrati.707 Stödet för 
e-demokrati i dessa visioner överensstämmer dock inte med mönstret i den 
beroende variabeln. 
                                                           
706 Ockelbo kommun, Årsbudget 2003: Flerårsbudget 2004-2005; Ovanåkers kommun, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2006-01-04, 20 april 2010. 
707 Älvkarleby Kommun, Kommunfullmäktiges Mål & Budget för åren 2002-2004; Älvkarleby 
Kommun, Älvkarlebys Vision 2010, 17 februari 2010. 
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Dessa skiftande typer av strukturella förutsättningar har rimligtvis, och enligt 
teorins utsagor, influerat de olika aktörernas beteende. Det är i slutänden dessa 
som har haft möjligheten att, enskilt eller kollektivt, förändra nivåer av e-
demokrati. Moderniseringsteorins påstående är tydligt kopplat till i vilken 
utsträckning medborgare efterfrågar e-demokrati. Medborgares förändrade 
beteende, med bakgrund i ett stärkt välstånd, antas ligga till grund för ökade 
nivåer av demokrati.708 Kärnfrågor är således dels om en det har funnits en 
medborgerlig efterfrågan på e-demokrati och i så fall om denna kan ha föranletts 
av välståndsökningar, här fokuserat på utbildningens betydelse, i kommunerna. 
Dessa frågor har tidigare berörts i respektive avsnitt men genom att behandla 
observationerna simultant kan eventuella mönster klarläggas. Som framgår i 
tabellen har en sådan efterfrågan inte kunnat uppmärksammas i Ockelbo. Istället 
framstår den lilla kommunens fördelar på andra sätt ha hanterat dialogen med 
medborgarna. Med anledning av det kungliga bröllopet har emellertid en annan 
form av efterfrågan förutspåtts. Den har dock inte primärt sin källa från kommu-
nens medborgare. Både i Älvkarleby och Ovanåker har det istället funnits en sådan 
efterfrågan från medborgarhåll. Denna har dock inte varit dominant och dessutom 
växlat över tid. I Älvkarleby hade dock önskemål från näringslivet och enskilda 
medborgare avgörande betydelse för inrättandet av kommunens webbplats. 
Därefter har en sådan efterfrågan avtagit, något som kan förstås mot bakgrund av 
andelen högt utbildade i kommunen. Den önskade nivån av e-demokrati har på så 
sätt nåtts. Företrädare för Ovanåkers kommun bekräftar att en sådan efterfrågan 
har funnits men säger samtidigt att det inte är denna som förklarar de egna 
ambitionerna. För två av tre kommuner finns dock ett överensstämmande mönster 
mellan denna variabel och den beroende.  

Den avslutande variabeln avser tjänstemäns och politikers önskemål och över-
tygelser, uttryckta som deras prioriteringar. I den praktiska vardagen står de 
rimligtvis under närmast influens från strukturella omständigheter inom den 
kommunala verksamheten. Samverkan och interna visioner har tidigare behand-
lats men även organisatoriska och ekonomiska förutsättningar har naturligtvis en 
stor potentiell inverkan. Den interna viljan i Ockelbo kommun att utveckla e-
demokrati har varit begränsad, bl.a. genom avsaknaden av ekonomiska och 
tekniska förutsättningar. Dessa stämmer alltså inte överens med de visioner som 
har formulerats. På förvaltningsnivå har detta under lång tid varit nedprioriterat. I 
och med en ny kommunledning togs en strategi fram som har förbättrat 
förutsättningarna för lyckosamt e-demokratiskt arbete. Förvaltningen hos 
Älvkarleby kommun har återkommande gånger äskat om medel för att finansiera 

                                                           
708 Lipset (1959), 79-84; Lipset (1969), del 1; Diamond (1992), 486-487. 
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en stärkning av e-demokratiska processer. Tilldelningen har dock varit begränsad 
och förhindrat kommunen att realisera sin ambitiösa vision. I Ovanåkers kommun 
är situationen den motsatta. Man har inte haft någon särskilt framåtsträvande 
intern vision om e-demokrati men däremot drivande aktörer inom förvaltningen. I 
små politiska enheter blir den enskilda politikerns eller tjänstemannens 
egenskaper, erfarenheter och intressen viktiga.709 Möjligtvis har de ekonomiska 
förutsättningarna varit bättre i Ovanåker men lika viktigt är nog den omsorg och 
noggrannhet som präglat urvalet och implementeringen av e-demokratiska 
funktioner. En viktig del i det sistnämnda är med all säkerhet samarbetet med 
andra kommuner.  

De interna prioriteringarna har således samma mönster som den beroende 
variabeln. Det är dock tydligt att den kausala kedjan är komplex och innefattar 
flera steg och dessutom olika tänkbara utfallsscenarier där kontext och inter-
aktioner kan spela stor roll. Med förbehållet om att moderniseringsteorin 
sammantaget kan förklara variationer i tvärsnittet, visar denna problematisering 
även på hur aktörsmässiga determinanter kan anknytas till aggregerade sådana. 
Det kan tolkas som en utveckling som sker i enlighet med moderniseringsteorins 
utsagor. Det behöver dock tilläggas att dessa aktörsorienterade variabler också kan 
vara associerade med andra strukturella omständigheter än de som moderni-
seringsteorin stipulerar. Framförallt syftas då på befolkningsstorlek och strukturer 
inom den kommunala verksamheten. Förklaringsmodellen behöver alltså ut-
vecklas utifrån teorins ramar. En utvecklad analys kring den tekniska dimensionen 
skulle också potentiellt kunna förbättra modellen ytterligare. Som tidigare har 
angetts kräver det dock en problematisering av just teknikens roll i allmänna 
sociala processer som inte har varit fokus i denna studie. 

En rikare förståelse och bedömning av kommunernas olika e-demokratiska 
processer ges om det socialt hållbara perspektivet läggs till. E-demokratins 
ofullständighet kan på så vis kompletteras med värden och kvalitéer relaterade till 
en önskvärd samhällsutveckling. På så sätt ges en ytterligare fördjupad syn på e-
demokrati. En sammanställning ses i Tabell  4-39 där de båda dimensionerna av 
social hållbarhet har separerats.  

Graden av beaktande av politiskt deltagande i den e-demokratiska utvecklings-
processen i Ockelbo kommun får bedömas som låg. En medvetenhet om detta 
existerar förvisso men i och med att e-demokrati i allmänhet har varit outvecklat i 
kommunen har inte heller dylika socialt hållbara värden varit tydliga. Ett större 
hänsynstagande finns vad gäller politisk jämlikhet och det existerar en klar 

                                                           
709 Carrizales (2008); Saglie och Vabo (2009). 
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förståelse för att de e-demokratiska funktionerna utesluter delar av befolkningen. 
Älvkarleby kommun har genomgått den mest omfattande empiriska behandlingen 
och i kommunens lokala arbete med e-demokrati kan noteras ett beaktande av 
politiskt deltagande. En adekvat informationsspridning bedöms vara 
utgångspunkten för att uppmuntra till detta men också särskilda insatser för att 
stimulera detta har företagits. I motsvarande grad har även politisk jämlikhet 
beaktats. Förutom upprätthållandet av alternativ till informationssamhällets 
politiska processer betonar kommunen hur man medvetet försökt stärka tillgången 
till detta genom möjligheter till lån av datorer finansierade av kommunen. I 
Ovanåkers fall finns det ett genuint intresse av att uppmuntra till ett ökat 
deltagande i politiska processer. Det skildrar kommunens politiska kultur och det 
genomsyrar även arbetet med e-demokrati. När det gäller jämlikhetsaspekter talar 
företrädare för kommunen inte om ett medvetet arbete för att motarbeta skevheten 
bland de som deltar politiskt i e-demokratiska processer. Å andra sidan har 
kommunen bl.a. undersökt dessa frågor i kontakt med samhällets ungdomar och 
förvaltningen önskar att åstadkomma en pluralism bland politiska processer för att 
på så sätt stärka heterogeniteten bland deltagarna.  

Tabell  4-39 Sammanställning av beaktandet av social hållbarhet i e-demokratiska 
utvecklingsprocesser 

 Beaktande av politiskt deltagande Beaktande av politisk jämlikhet 
Ockelbo L M 
Älvkarleby M M 
Ovanåker M M 

Kommentar: L= Låg, M= Medelhög, H= Hög. 

Tillsammans kan dessa två sammanställningar tjäna två syften. De kan för de 
första nyansera bilden av vad som leder fram till höga nivåer av e-demokrati. För 
det andra gör de också viktiga tillägg till värden och kvalitéer som kan, och kanske 
bör, relateras till vad som är en framgångsrik och framförallt önskvärd e-
demokratisk utveckling. 

*  *  *  

Avhandlingens tre empiriska studier är nu behandlade. Den globala under-
sökningen visade att moderniseringsteorin kan förklara variation i demokratinivå 
och också, men i lägre utsträckning, i e-demokratinivå. Den nationella studien 
möjliggjorde ett hårdare test av teorins utsagor. Utfallet visade att aspekter av 
teorin, framförallt de som avser vikten av höga utbildningsnivåer, kan förklara 
variationer i nivå av e-demokrati. Förklaringar utanför moderniseringsteorins ram 
har också avgörande betydelse, däribland befolkningsstorlek. Den lokala studien 
analyserade både avvikande observationer till moderniseringsteorins utsagor samt 
kausal utveckling av e-demokrati med hjälp av ett representativt fall. Strukturella 
förutsättningar som medborgerlig efterfrågan och visioner i kombination med den 
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kommunala verksamhetens interna prioriteringar har betydelse för e-demokratiskt 
arbete. Till centrala delar har teorins utsagor kunnat verifieras men också 
modifierats. En nyansering av bilden av e-demokrati har getts genom att studera 
hur politiskt deltagande och politisk jämlikhet har beaktats i de lokala 
utvecklingsprocesser som avser e-demokrati. I de följande slutsatserna återknyts 
dessa utfall med de teoretiska fundament som grundlägger studien.  
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5 SLUTSATSER 
Värdet av empiriska resultat förhöjs om de placeras i sitt teoretiska sammanhang. I 
denna del skall just detta göras, dvs. avhandlingens empiri återknyts till den 
teoretiska bas som varit fundamental i utformningen av undersökningen. 
Samtidigt kommer detta avsnitt att fungera som en intern utvärdering av 
avhandlingen i sig: kunde syftet om vad som förklarar variationen i e-demokrati-
nivå och framväxten av e-demokrati mötas? Av den anledningen inleds avsnittet 
med en rekapitulering av resultaten i relation till tidigare studier. Därefter 
diskuteras de teoretiska följderna av denna studie. Avsnittet följs av en ytterligare 
slutsats, vilken utgörs av en modell för e-demokrati och appellerar till det implicita 
teoretiska syftet. Slutsatserna avslutas med policyrekommendationer och förslag 
till framtida forskning.  

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH HYPOTESER 
Om studiens syfte har tillgodosetts kan studeras genom att granska hur 
forskningsfrågor besvarats och hur hypoteser bekräftats eller förkastats. Genom att 
i tur och ordning behandla de olika delundersökningarna redogörs för detta.  

Relationen mellan länders ekonomiska utveckling och välstånd respektive 
demokratinivå har under mycket lång tid undersökts empiriskt med en tilltagande 
grad av bättre data och mer avancerade statistiska metoder. Denna studie 
bestyrker det positiva sambandet utan att använda sig av longitudinell data, som 
gjorts i studier av Barro, Boix och Stokes respektive Burkhart och Lewis-Beck och 
når likartade utfall som kan bekräfta moderniseringsteorins styrka.710 När teorins 
förklarande objekt ändras till e-demokrati visar sig sambandet fortfarande vara 
starkt men det försvagas trots allt. Denna studies mer extensiva prövning av teorin 
kompletterar den outvecklade forskningsinriktning som på global nivå tidigare har 
introducerats av Berry med kollegor samt Norris.711 En av forskningsfrågorna 
avsåg skillnaden i teorins förklaringskraft på demokrati respektive e-demokrati. 
Denna skiljer sig åt, något som tyder på att moderniseringsteorin endast är en av 
de dominanta förklaringarna till e-demokratinivå. Förklaringen av demokratinivå 
är också närmare relaterad till ekonomisk utveckling medan framförallt 
välståndsmässiga omständigheter kan knytas till e-demokratinivå.  

I den andra empiriska delen ställdes motsvarande fråga om moderniseringsteorins 
förmåga att förklara variationer i e-demokrati bland Sveriges kommuner. Sub-
                                                           
710 Barro (1999); Boix och Stokes (2003); Burkhart och Lewis-Beck (1994).  
711 Berry et al. (2008); Norris (2001). 
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nationella undersökningar av moderniseringsteorin är mycket ovanliga. Kim och 
Lankinas studier hör till undantagen och har då avsett demokrati.712 Utfallet kunde 
bekräfta hypotesen och på så sätt verifiera vad som tidigare har hävdats av 
Medaglia.713 Inom moderniseringsteorins ram är utbildningsvariabler dominanta 
till förklaringen av nivå av e-demokrati. Detta betonades redan av Lipset och 
senare av Barro, Hadenius och Gleaser med kollegor, dock med förbehållet att 
förklaringen gällt demokrati och ej e-demokrati, och har kunnat bekräftas även i 
denna studie.714 Att relationen mellan nivåer av utbildning och e-demokrati inte 
var linjär bekräftar vad som inom moderniseringsteorin tidigt hävdades av 
Jackman.715 Därutöver visade sig kommunernas befolkningsstorlek och i lägre 
utsträckning valdeltagande samvariera med e-demokratinivå. Det förstnämnda 
har tidigare antytts av Medaglia, Saglie och Vabo, Scott samt Wohlers medan den 
negativa relationen med valdeltagande inte kan återfinnas i litteraturen.716 

Den lokala empiriska undersökningen utfördes i form av två fallstudier och 
vägleddes av tre frågeställningar och till den andra av dessa en korresponderande 
hypotes. En teoriutvecklande ambition undersökte varför två observationer 
särskilde sig positivt respektive negativt från det funna sambandet i den nationella 
undersökningen. Som Karvonen har visat är analyser av avvikelser från moderni-
seringsteorins utsagor en betydande forskningsgren.717 Med både beaktande av 
strukturella förutsättningar och aktörsmässiga förklaringar visade longitudinella 
undersökningar att den medborgerliga efterfrågan på e-demokrati skiljer sig åt 
mellan kommunerna. I kombination med tidigare funna utbildningsvariabler är 
också befolkningsstorlek viktigt. Det är emellertid en effekt som motverkas av den 
närhet till politiker och tjänstemän som den lilla kommunen kan borga för. Den 
förklaringsmodellen måste emellertid kompletteras med ekonomiska möjligheter 
och prioriteringar, som har understrukits av Viborg Andersen med kollegor, samt 
vikten av drivande aktörer som också kan göra dessa prioriteringar.718 Den andra 
fallstudien förklarade den kausala framväxten av e-demokrati genom att pröva 
överensstämmelsen gentemot hur moderniseringsteorin beskriver denna process. 
Teorin blev på den här punkten möjlig att verifiera, dock inte utan vissa 
kompletteringar. Förbättringar i välstånd och stärkta utbildningsnivåer kan ge ett 
ändrat medborgerligt beteende där demokrati påvisas, något som utförligt har 

                                                           
712 Kim (1971); Lankina (2010). 
713 Medaglia (2007). 
714 Lipset (1959); Barro (1999); Hadenius (1992); Gleaser et al. (2004).  
715 Jackman (1973). 
716 Medaglia (2007); Saglie och Vabo (2009); Scott (2006); Wohlers (2009). 
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beskrivits av Diamond och Lipset och empiriskt hävdats av bl.a. Farr med kollegor 
och Grundlach och Paldam.719 En breddad förklaringsmodell av den kausala 
framväxten av e-demokrati behöver därutöver ta hänsyn till strukturella förut-
sättningar inom den kommunala verksamheten som formar aktörers, tjänstemän 
eller politikers, ambition att prioritera arbetet med e-demokrati. I den lokala 
undersökningen studerades också hur de socialt hållbara dimensionerna politiskt 
deltagande och politisk jämlikhet har beaktats i de lokala utvecklingsprocesserna. 
Det analytiska och processuella perspektivet föreslaget av McKenzie respektive 
Becker och Jahn kompletterar synen på e-demokratins nivåer med värdefull 
information om fenomenets följder.720 Det finns här en variation mellan de tre 
kommunerna och med den informationen kan ytterligare perspektiv läggas till e-
demokrati och den teoretiskt breda synen på begreppet som kompletterar 
omfattningen av fenomenet med en ytterligare substans. Det sistnämnda blir 
aktuellt att återkomma till.  

Dessa resultat är till stor del relaterbara till de teoretiska ramverk som utformat 
studien, något som har framgått ovan. De kan leda vidare till betydande bidrag, 
både vad gäller tillämpningen av moderniseringsteorins tillämpning men också 
hur de empiriska undersökningarna kan leda till teoretiska omformuleringar.  

TEORETISKA IMPLIKATIONER  
Den kreativa tillämpningen av moderniseringsteorin i denna studie är förvisso inte 
unik men pekar på två universella punkter som kan influera användandet av teori 
inom samhällsvetenskap i stort. För det första har den primära tillämpningen av 
teorin i denna studie varit mer omfattande och extensiv än vad som varit fallet i 
tidigare studier. Att detta har varit möjligt är beroende av den teoretiska relation 
som åskådliggjorts mellan teorins ursprungliga fokus, demokrati, och denna 
studies fokus på e-demokrati. Ansatsen är särskilt tacksam när man har att göra 
med ett sådant brett begrepp som demokrati och förutom e-demokrati skulle man 
kunna peka på en rad andra dimensioner ur moderbegreppet som kan grundlägga 
liknande studier. Den andra poängen avser vilken analytisk nivå som teorin 
tillämpas på. Med några få undantag har undersökningar av moderniseringsteorin 
varit exklusivt inriktade på nationalstater. Denna begränsning har emellertid varit 
ogrundad. Teorins formuleringar är så generella att det är förvånande att teorin 
inte har tillämpats på lägre analytiska nivåer i någon högre utsträckning. En 
legitim invändning mot detta är att det är inte är rimligt att vänta sig att olika 
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regioner i nationalstater har varierande nivåer av demokrati i och med att de 
grundas på samma konstitutionella förutsättningar. Mot detta kan man emellertid 
anföra två argument. Det första hänger ihop med utformningen av den beroende 
variabeln. Som redan har visats medför moderniseringsteorins flexibilitet att olika 
demokratibegrepp kan studeras och deras möjlighet till variation är potentiellt stor 
bland en nationalstats olika subnationella enheter. Det andra skälet har att göra 
med att många nationalstater, antingen genom en federal konstruktion eller genom 
att bestå av regioner med en varierad grad av autonomi, har skapat visst själv-
styrelse och potentiellt olika förutsättningar för sina regioner. Sammantaget skapar 
detta ett sätt att öka en teoris omfång, dvs. dess extension, med en metodik som på 
intet sätt är begränsad till moderniseringsteorin. På så sätt kan ambitionen om att 
förklara så mycket med så litet som möjligt understödjas.721 

En cirkulär bild av en forskningsprocess består i sitt avslutande steg av hur 
forskningens empiriska undersökningar antingen resulterar i skapandet av ny 
teori, dvs. teorigenerande ansatser, eller modifiering eller till och med avskrivan-
det av en befintlig teori, dvs. teoritestning. I föreliggande avhandling kräver en 
teoritestande ansats att man låter de empiriska erfarenheterna uppgå i det 
teoretiska ramverk som har prövats. Hypoteser ur moderniseringsteorin har 
genomgående kunnat bekräftas, både de som avser aggregerade samvariationer 
och de delar som beskriver kausala mekanismer. Detta har emellertid inte skett 
utan behov av vissa teoretiska modifieringar. Förklaringskraften i den nationella 
undersökningen signalerar att det finns andra viktiga determinanter för e-
demokrati. I båda undersökningarna framstår framförallt utbildningsvariabler 
vara viktiga för e-demokrati till skillnad från förklaringarna av demokratinivå som 
utgörs av ekonomiska variabler och sådana som avser välståndsnivå. Med 
önskvärd tydlighet har det också framgått att de kontinuerliga omarbetningar som 
har gjorts av teorin har varit nödvändiga. Benägenheten att låta teorin spegla sin 
samtid är avgörande för detta. Det som särskilt avses är mer sentida 
operationaliseringar såsom moderna indikatorer över samhällens utvecklingsnivå 
(internetanvändare, mobiltelefonabonnemang), uppdaterade indikatorer över 
samhällens utbildningsnivå (gross enrollment ratio, studieskulder) och det centrala 
undantaget om att ekonomiska framgångar grundat i stora oljetillgångar inte har 
den i övrigt positiva relationen. Alla dessa är dock inte av relevans när den 
beroende variabeln är e-demokrati. Tillika har vikten av att undersöka icke-linjära 
tendenser aktualiserats i denna undersökning. Den dimensionen bortser samtida 
forskning alltför ofta ifrån. Denna studie kan även ge teoretiska bidrag till hur de 
kausala mekanismerna mellan ekonomisk utveckling och välstånd respektive e-
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demokrati leder fram till e-demokrati. Moderniseringsteorins kausala 
beskrivningar behöver utvecklas och i högre grad även ta fasta på företeelser inom 
de formella politiska strukturerna. Att problematisera hur prioriteringar bland 
centrala aktörer kan leda till förändringar i e-demokratinivåer blir ett viktigt 
tillskott. Samtidigt är detta empiriska exempel begränsat till ett enskilt fall och 
undersökningen är således inte representativ. Utfallet behöver ligga till grund för 
fortsatt empirisk prövning 

Moderniseringsteorin har dock också vissa svagheter som tydliggörs i denna 
studie och som är relaterade till teorins omfattning av förklaringskraft. De 
statistiska undersökningarna i denna studie visar att ekonomisk utveckling och 
välstånd inte är de dominerande förklaringskrafterna till e-demokrati. På global 
nivå kunde operationaliseringar av teorin isolerat förklara knappa 60 procent av 
variationen i demokratinivå. Andelen av variationen i e-demokrati som kunde 
förklaras var generellt sett lägre. På nationell nivå befann sig teorins förklarings-
kraft av den beroende variabeln i intervallet 20 till 25 procent, något som bör tolkas 
som att det finns betydande förklaringskrafter till e-demokrati externt relaterade 
till teorin. Detta kan bekräftas när det kontrolleras för andra förklaringar. 
Framförallt befolkningsmängd framstår som en central determinant. Även om 
vissa undantag existerar är relationen mellan befolkningsstorlek och e-demokrati 
förhållandevis linjär. Detta går stick i stäv med demokratiteoretiska konstateran-
den722 medan det bekräftas av annan e-demokratisk forskning723. Det är rimligt att 
anta att en tillräckligt stor befolkningsstorlek skapar bättre utfall av de ekonomiska 
kalkyler som måste föranleda de e-demokratiska initiativ som kan kopplas till den 
offentliga verksamheten. Detta påverkar alltså de politiska och 
förvaltningsmässiga prioriteringarna. Av den anledningen kan man förvänta sig 
att mer befolkade samhällen i allmänhet har högre nivåer av e-demokrati. De 
investeringskostnader som krävs blir helt enkelt lättare att motivera med 
hänvisning till skalfördelar.724 En invändning mot ett sådant resonemang är att 
rikare samhällen borde ha goda möjligheter oavsett en mindre befolkningsstorlek. 
Sådana länder och kommuner existerar förvisso (ex. Luxemburg och de skandina-
viska staterna respektive Nykvarns och Lomma kommun), bl.a. beroende på 
relationen till moderniseringsteorins förklaringar. En annan följd av en lägre 
befolkning är emellertid att chansen är mindre att det finns en kritisk massa som 
deltar i e-demokratiska processer. Möjligen är omfattningen av efterfrågan lika 
central som det ekonomiska utrymme den implementerande organisationen har. 
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723 Medaglia (2007); Scott (2006); Saglie och Vabo (2009); Wohlers (2009). 
724 Viborg Andersen et al. (2007). 
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Dock är det riskabelt att bortse från hur e-demokratiska processer uttrycks i andra 
kanaler än de offentliga. Även här tenderar dock en tillräckligt stor kritisk massa 
vara en stark determinant för e-demokrati. Det mönstret har gått att skönja i de 
lokala undersökningarna men är samtidigt svårt att geografiskt avgränsa. Förutom 
befolkningsstorlek kan man anföra flera av de andra dimensionerna som tidigare 
har använts för att förklara e-demokrati och som således har viss teoretisk bas. 
Både i den globala och den nationella studien kontrollerades det för den tekniska 
infrastrukturen men utfallet var inkonsekvent. Den betydelsen är således alltjämt 
oklar men kräver en mer tekniskt orienterad undersökning än vad som varit möjlig 
att ge i detta fall.  

Det går även att identifiera ett antal svagheter som försvårat prövningen av teorin. 
Den prioritetsordning som legat till grund för operationaliseringar av e-demokrati 
i de tre olika delstudierna har givit en framkomlig väg att hantera de särskilda 
hänsynstaganden som måste tas i en undersökning som genomförs på flera olika 
analytiska nivåer. Synen på e-demokrati har på så sätt kunnat breddas på lägre 
nivåer och den begreppsliga precisionen har successivt ökat. En uppenbar svaghet 
med den utformade operationaliseringen i den globala undersökningen är att 
politiska och medborgerliga rättigheter inte kunnat beaktas. På så sätt har det varit 
möjligt att auktoritära stater har kunnat kombinera en icke-demokratisk regim 
med en hög nivå av e-demokrati. Denna svaghet, som delvis måste förstås i ljuset 
av begreppets istället goda reskapacitet, behöver vara i blickfånget för framtida 
metodutvecklingsarbete. Det kan ge utvägar som ger möjlighet att stärka vissheten 
om varför och hur e-demokrati varierar. En ytterligare aspekt avser teknikens roll i 
förklaringen av e-demokrati. Genomgående har det i de empiriska under-
sökningarna kontrollerats för eller relaterats till de tekniska förutsättningarna för 
e-demokrati. Inte alltid är sådana aspekter lätta att kvantifiera vilket har gjort att 
den kvalitativa undersökningen har kunnat bredda och komplettera perspektiv på 
teknisk infrastruktur och mognad i de undersökta kommunerna. En utveckling av 
teknikens olika roller och varierande betydelse i samhällen är dock nödvändig för 
ökad förståelse för e-demokrati. Avslutningsvis skiljer sig generaliserbarheten åt 
mellan avhandlingens olika undersökningar. Naturligtvis har utfall från under-
sökningar av i princip världens alla länder respektive Sveriges samtliga kommuner 
en hög extern validitet. De variabler som samvarierar och förklarar nivåer av e-
demokrati har således kunnat identifieras både på nationell och subnationell nivå 
och är av stort teoretiskt värde. Identifierandet av dessa variabler har 
kompletterats med en undersökning av hur de kausalt är relaterade till e-
demokrati. I den delstudien har den interna validiteten varit prioriterad på 
bekostnad av generaliserbarhet.  

Avhandlingens design med en kombination av olika metoder och olika analys-
nivåer ger flera fördelar. Bland de centrala är att den möjliggör en fullständig 
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prövning av moderniseringsteorin men också att tillförsikten som kan riktas mot 
undersökningen är större än vad den annars skulle ha varit. Detta är varken 
utvecklat i forskningsdesign eller teori inom det e-demokratiska fältet.725  I Figur 
 5-1 illustreras att designen också kan ge viktiga teoriutvecklande bidrag. Här har 
moderniseringsteorins strukturella förklaringsambitioner integrerats med aktörs-
mässiga sådana, vilket symboliserar den holistiska prövningen av teorin som har 
genomförts. I enlighet med moderniseringsteorins pionjärer och empiriska resultat 
från olika analysnivåer ligger det nära till hands att hävda att med ekonomisk 
utveckling och välstånd ges ökade möjligheter för befolkningen att vara delaktiga i 
politiska processer och utveckla de värderingar som kännetecknar såväl demokrati 
som e-demokrati. Bakgrunden till detta är de samhälleliga nyttigheter som 
ekonomisk framgång kan omvandlas till; i den här studien har exempelvis höga 
utbildningsnivåer utkristalliseras som centrala. Detta kan härledas till moderni-
seringsteorin som underförstått har ett aggregerat perspektiv i sin syn på med-
borgarna. Dessa är förvisso enskilda aktörer men det är normalt tillsammans de 
kan utgöra en demokratiserande maktfaktor. Av den anledningen har denna del i 
den kausala kedjan placerats mellan makro- och mikroperspektiv. Analytiskt kan 
en sådan ansats försvåras i en subnationell kontext då utjämningssystem eller 
statliga bidrag riktade mot välfärdssystemets olika delar förändrar den kausala 
kedjan. Det är ett exempel på den vaksamhet som subnationella undersökningar 
kräver.  

Detta influerar i sin tur det politiska styret av samhället i fråga. Här är emellertid 
moderniseringsteorins omfång begränsat, vilket gör att undersökningen av detta 
övergår till att vara mera av teorigenerande karaktär för på så sätt kunna 
komplettera teorin med de avslutande kausala mekanismerna. Endogena 
förklaringar till e-demokrati uppstår således som en reaktion på det omgivande 
samhällets efterfrågan och där denna brist hanteras inuti verksamheten. I det 
studerade fallet har detta spridits från politiska visioner till förvaltnings-
organisationens val av prioriteringar. Här inverkar naturligtvis tydligheten i det 
politiska budskapet, ekonomiskt handlingsutrymme och organisationen. Förutom 
förvaltningens prioriteringar styrs också det avslutande steget av karaktäristiska 
funna hos den implementerande aktören. Beroende på skickligheten hos den 
implementerande aktören och dennes förutsättningar kan utfallet bli mycket olika. 
I det studerade fallet var det tydligt att det ekonomiska utrymmet och vissa 
ledande aktörers kapacitet både till att bromsa och påskynda den kausala kedjan 
var betydelsefullt. Även graden av samverkan och karaktären på denna gav vissa 

                                                           
725 För ett teoretiskt undantag, som dock inte är särskilt elaborerat, se: van Dijk och Hacker i: 
Hacker och van Dijk, red. (2000), 217. 
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antydningar som kan vara viktiga både för den politiska organisationens 
prioriteringar och skicklighet i implementering. Denna enkla modell har kunnat 
redovisa hur strukturella och aktörsmässiga förklaringar kan sammanfogas och 
hur företeelser i det omgivande samhället influerar den interna verksamheten. Ur 
ett teoretiskt perspektiv visar det på ytterligare en metod för hur moderniserings-
teorins omfång kan förlängas, nämligen med hjälp av empiriska utfall som präglas 
av att de undersöker olika analysnivåer med hjälp av olika metoder.  

Figur  5-1 Förklaringar till utvecklingen av e-demokrati 
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Sammanförs moderniseringsteorins båda förklaringar, aktörsmässiga respektive 
strukturella, kan det uppmärksammas att framväxten av e-demokrati måste 
betraktas utifrån ett holistiskt synsätt. Mer befolkade samhällen med höga 
välstånds- och utbildningsnivåer har bäst chanser att utveckla höga nivåer av e-
demokrati. Till detta bör det också läggas till att anledningen om att metoder för 
att överbrygga distansen mellan politiker och medborgare kanske är mest efter-
traktad i samhällen där detta avstånd också är störst. Ges även goda förut-
sättningar för den interna utvecklingen av e-demokratiska funktioner, såsom en 
lyhörd politisk ledning, ett tillräckligt ekonomiskt utrymme samt aktörer inom 
förvaltningen som prioriterar detta, skapas mycket goda möjligheter för e-
demokrati.  
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EN MODELL FÖR E-DEMOKRATI 
Två korresponderande argument visar på nödvändiggörandet av en mer 
elaborerad teoretisk bestämning av e-demokrati. Varken den empiriska eller mer 
filosofiska demokratiteoretiska forskningen har lyckats att inkludera e-demokrati i 
sina typologier eller uppräkningar över olika demokratiska modeller. Den e-
demokratiska forskningen saknar på så vis en utvecklad relation till sitt samhälls-
vetenskapliga ursprung. Inte heller har den e-demokratiska forskningen lyckats 
ansluta sitt forskningsområde till den omfattande demokratiteorin. Detta leder till 
flera överhängande svagheter. Den e-demokratiska forskningen är diffus i och med 
sin svaga relation till de teoretiska fundament som de facto grundlägger den. Detta 
hanteras i denna studie genom att explicit förena e-demokrati med demokrati. En 
sådan ansats ger flertalet implikationer. 

I den tidigare givna definitionen betonades att e-demokrati inte bara bestäms 
utifrån sina politiska processer utan också baserat på i vilken utsträckning politiska 
och medborgerliga rättigheter tillgodoses. I analogi med Diamonds resonemang 
skulle man således kunna hävda att definitionen ger begreppet liberal e-
demokrati.726 Detta blir att särskilja från en strikt funktionell beskrivning eller, i 
demokratiteorin, en elektoral sådan. Med tanke på det avgörande inslag som detta 
utgör finns det emellertid ingen anledning att separera dessa dimensioner från 
varandra genom att skapa underliggande begrepp. Det är istället grundläggande 
att denna hittills förbisedda dimension i den e-demokratiska teoribildningen 
betonas och att ett holistiskt perspektiv på så sätt kan antas.  

Denna utgångspunkt leder vidare till en ansats för att kunna konstruera ett 
teoretiskt fundament för begreppet e-demokrati. Med tanke på den mycket 
omfattande demokratiteorin behöver detta emellertid specificeras avsevärt. Som 
andra teoretiker har visat är det inte nödvändigtvis så att det politiska innehållet i 
en e-demokratisk kontext skiljer sig nämnvärt från andra system. Det är istället 
rimligt att anta att man nyttjar samma institutioner men det gör ändå inte att de 
politiska processerna inte kan variera mellan demokrati respektive e-demokrati. 
Perspektivet på e-demokrati är också avhängigt av den nivå av utveckling som det 
gällande samhället nått. Denna är inte nödvändigtvis linjär men omfattning av en 
e-demokratis samtliga politiska processer bidrar till en högre nivå av e-demokrati. 
I Figur  5-2 redogörs för ett sätt att betrakta fenomenet.  

I denna figur utgör de tidigare tillämpade e-demokratiska processerna de olika 
dimensionerna och de behandlas med fördel var för sig. Politiska informations-
processer som sprids med informationsteknologi kan influera det demokratiska 

                                                           
726 Diamond (1999). 
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systemet eller de fundament som grundläggar detta. Den stora reella skillnaden är 
företeelsen med stora kvantiteter av information och de flödesförändringar detta 
kan leda till i det politiska systemet. Mer konkret kan det exempelvis ta sig uttryck 
i att de aktörer som framgångsrikt deltar i informationssamhället också premieras 
av medborgarna. I relationen mellan de beslutande organen och medborgarna kan 
en IT-baserad informationsspridning leda till ökad transparens men även förbättra 
medborgarnas kunskapsunderlag för att sörja för en högre grad av rationalitet vid 
val. Det finns också potentiellt negativa sidor med e-demokratiska informations-
processer, där svårigheten med den ständigt växande floran av information gör det 
problematiskt att nå den som är relevant och framförallt kvalitetssäkrad. Till stor 
del är detta sammantaget relaterbart till den liberala demokratisyn som Dahl är en 
samtida förespråkare av. I sitt ideal skulle en e-demokratis informationsprocesser 
kunna reducera de skillnader i tillgången till politisk relevant information som den 
fulla demokratin kännetecknas av.727 Angående frågan om fördelningen av 
information är det något att återkomma till.  

Figur  5-2 En e-demokratisk modell 

 
 
E-demokrati stärks om den även utgörs av IT-baserade diskussionsprocesser. De kan 
vitalisera samtliga delar av ett politiskt system genom att underlätta för politiska 
diskussioner där egentligen alla tänkbara typer av aktörer kan ingå. Potentiellt 
skulle detta kunna förstärka grundvalarna för vad en representativ demokrati vilar 
på genom att möjliggöra fler kanaler för kontinuerlig kontakt mellan väljare och 
valda representanter. Rimligtvis blir dock denna process mest betonad i det civila 
samhället där teknikens möjligheter kan stimulera till en stärkt pluralism. 
Sammantaget skulle kanaler för medborgerligt deltagande kunna stärkas samtidigt 

                                                           
727 Dahl (2007). 
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som en mer kontinuerlig kontaktyta mellan väljare och valda kan äventyra 
representanternas självständighet. Med Edmund Burkes eleganta formulering: 
”Your Representative owes you, not his industry only, but his judgement; and he betrays, 
instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion”.728 Detta är en avgörande 
princip för ett representativt system som istället grundas på ordningen om att 
väljarkåren kan visa sitt missnöje vid nästkommande val. En annan tolkning av 
betonandet av diskussionsprocesser är den som framhåller tekniken som medel för 
att konstruera en deliberativ form av demokrati. Denna skulle i sin mest 
tillämpade form kunna resultera i att politiska representanter spelat ut sin roll till 
fördel för medborgares konsensusbeslut. Somliga teoretikers förhoppningar om 
detta stöter emellertid på stora problem, dels de uppenbart rent praktiska sådana 
men också sådana som avser jämlikhet i politiska resurser och deltagande. Det 
sista finns det fog för att återkomma till. Mer moderata teoretiker, som Barber i sin 
beskrivning av stark demokrati, menar istället att syftet är att stärka de deltagande 
inslagen i politiska processer och inte att ersätta den representativa principen.729  

Läggs den sista dimensionen till, beslutsprocesser med hjälp av IT, ges en högre 
utvecklingsgrad av e-demokrati. Traditionellt har forskning pekat på att en högre 
grad av direkt demokrati endast är praktisk möjlig i mindre samhällen730 men med 
informationsteknologi och genom e-demokratins funktioner skulle denna 
svårighet kunna överbryggas. Att involvera medborgarna i beslutsprocesser kan 
förändra den demokratiteoretiska utgångspunkten samt utformningen av det 
politiska systemet. Ambitionen om ett ökat inslag av direkt demokrati gör inte 
bara att det representativa politiska systemet ifrågasätts utan även att de principer 
som grundlägger detta kan betvivlas. Denna kritik riktar sig mot en ordning där en 
medborgare överger sitt mandat för att välja en kandidat som skall föra dess talan. 
Ett förfarande präglat av direkt demokrati låter förvisso folkviljan slippa ta 
omvägen via ombud men utökar samtidigt de krav ett samhälle kan ställa på sina 
medborgare. I den mest långtgångna formen skulle medborgarna själva utgöra det 
omedelbara och kontinuerliga beslutsfattandet. Detta får återverkningar på det 
politiska systemet. Dess institutioner för aggregering av medborgarnas preferenser 
och institutioner för representativt beslutsfattande skulle förlora sin roll eller i alla 
fall försvagas.  

                                                           
728 Burke (2002) [1729-1797], 30 september 2010.   
729 Barber (2003). 
730 Empirisk forskning visar emellertid att detta inte är den sanna bilden. Förutom 
konstitutionella folkomröstningar är mindre stater lika eller till och med mindre benägna än 
större stater att tillämpa inslag av direkt demokrati. Se: Anckar (2004).  
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Den fullständiga e-demokratin utgörs av de tre e-demokratiska processer som har be-
handlats. Samtliga tre ingår alltså i en sådan syn på e-demokrati. Överskuggande 
är emellertid inslaget av de principer som kan hantera de tre delarnas tillkorta-
kommanden. Historiskt sett har dessa dimensioner återfunnits i demokratiteorin 
men i samtiden är de mest tydligt uttryckta i andra teoririktningar, i föreliggande 
studie representerade av social hållbarhet och dess fokus på lokala 
utvecklingsförlopp. Med andra ord behöver utvecklingen av en e-demokrati 
genomsyras av de relaterade aspekterna politiskt deltagande och politisk 
jämlikhet. Politiskt deltagande skapar grunder för samtliga aktiviteter på den 
politiska skalan. Utan en tillräcklig grad av deltagande skapas ingen efterfrågan på 
politisk information eller några diskussioner som kan vitalisera det civila samhället 
och stärka banden mellan medborgare och förtroendevalda. Man kan anta att 
utbudet av dessa processer i sig inte är tillräckliga faktorer för att skapa en 
initierad och aktiv medborgarskara. Således blir det mycket svårt att införa ökade 
nivåer av direkta demokratiska inslag utan att riskera att den beslutsfattande 
makten tillfaller en marginell grupp av intresserade medborgare. Denna 
problematik är relaterad till ojämlikheter i politiska resurser som kan exemplifieras 
med att påvisa hur vissa grupper stängs ute från de tre dimensionerna i modellen. 
Eftersom utgångspunkten har varit att e-demokrati kännetecknas av de samma 
rättigheter och friheter som kännetecknar världens demokratier är det inte primärt 
frågan ett uttalat förtryck, även om sådana inslag även kan återfinnas i 
demokratier. Istället är frågan en ojämn fördelning av resurser förhindrande och 
påverkar den missgynnade individens möjligheter på flera sätt. Det skapar sämre 
möjligheter till att ta del av relevant information samt att delta i diskussioner och 
beslutsfattande. Endast ett samhälle som fortlöpande beaktar dessa socialt hållbara 
värden kommer att kunna skapa en politisk samhällsordning som leds av ett 
folkets styre, i ordets rätta bemärkelse.  

Modellen bör inte tolkas som en rigid redogörelse för utvecklingsförlopp. Den 
faktiska verkligheten kan rimligtvis se mycket olika ut, där diskussions- och 
beslutsprocesser exempelvis kan föregå sådana som avser information. Det går att 
återfinna två argument som kan användas för att nyansera situationen och försvara 
den grova schematiseringen. Först och främst följer det logiskt ur konstruktionen 
av en fullständig e-demokrati att denna nödvändigtvis består av processer avseende 
information, diskussion och beslutsfattande. Det blir alltså, för att parafrasera 
Daniel Lerner, det e-demokratiska samhällets kröning när dessa dimensioner 
integreras.731 Det andra argumentet tar fasta på hur utvecklingen gestaltats i de 
undersökta fallen i den lokala studien. I samtliga tre fall har det varit tydligt att 

                                                           
731 Lerner (1958). 
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tillgodoseendet av information av politisk karaktär är det inledande steget. Inte 
förrän detta har varit något sånär tillgodosett har nästa fas blivit relevant. 
Samtidigt visar undersökningar att nivåerna av de olika dimensionerna varierar 
innan man går vidare till mer utvecklade e-demokratiska funktioner, dvs. de som 
relateras till diskussion eller beslutsfattande. 

Beskrivningen av en fullständig e-demokrati kan i sin teoretiska konstruktion bistå i 
att lösa många av de problem som den representativa demokratin präglas av. 
Arend Lijphart pekar på en central omständighet när han hävdar att ojämlikhet i 
deltagande obevekligt leder till ojämlikhet i inflytande.732 Det är ett effektivt sätt att 
inte bara peka på vikten av dessa båda dimensioner men också det faktum att de är 
starkt relaterade till varandra. Till detta problem har en fullständig e-demokrati flera 
lösningar. Den kan tillgodose relevant information för samtliga aktörer i det 
politiska systemet. E-demokratin kan också stärka delaktighet i både diskussions- 
och beslutsprocesser och på så sätt närma sig Barbers starka demokrati. 
Möjligheten till detta är dock helt och fullständigt avhängigt i vilken mån ett e-
demokratiskt politiskt system kan attrahera deltagande och tillgodose att detta 
sker utifrån en föreställning om jämlikhet.  

Frågorna om detta ideal är möjligt respektive önskvärt har ännu inte utvecklats. 
Den första av dessa frågor för tankarna till den distinktion som Dahl har gjort 
mellan demokrati och polyarki.733 Det förstnämnda motsvarar ett teoretiskt och 
nästintill utopiskt begrepp utan reella exempel medan det andra begreppet är 
utvalt för att möjliggöra empirisk prövning. Det är svårt att se att motsvarande 
åtskillnad angående e-demokrati skulle ha något egenvärde. Som har 
argumenterats finns det emellertid motiv till att sträva efter ett breddat och 
teoretiskt underbyggt perspektiv på e-demokrati. Det gör det möjligt att nå valida 
resultat i förklarandet av begreppet. Den andra frågan, om en fullständig e-demokrati 
är önskvärd, är uteslutande normativ. Det e-demokratiska system som har 
beskrivits för onekligen med sig många fördelar, men riskerar också att ge 
oönskade effekter. Aristoteles förmaning om nackdelarna med den extrema 
demokratin, eller massans diktatur, skulle kunna bli aktuella i ett samhälle som 
kännetecknas av ett dylikt e-demokratiskt system.734 Möjligt är också att avarterna 
av sådana inslag skulle förstärkas ytterligare av den snabba tekniska utvecklingen 
som kan motverka de restriktiva inslagen i ett politiskt system. 

                                                           
732 Lijphart (1997).  
733 Dahl (1971). 
734 Aristoteles (1993) [384-322 f.Kr.]; Cunningham (2002), kap. 2; Sartori (1987), kap. 15.4. 
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Syntesen av denna utläggning över hur e-demokrati och dess relation med 
demokrati kan betraktas leder till en avgörande men möjligen också en själv-
skriven slutsats. En fullständig e-demokrati förutsätter nämligen en i grunden 
demokratisk samhällsordning. Det finns tre skäl till detta. För det första kräver 
tillgodoseendet av medborgerliga och politiska rättigheter både en demokratisk 
konstitution som grundlägger dessa och ett civilt system som kontrollerar att de 
efterlevs. Demokratin har detta inneboende i sin definition. För det andra kräver 
en e-demokratis processer en tillämpbar arena. Ett demokratiskt politiskt system är 
sannolikt det enda som kan tillgodose medborgarnas effektiva involvering i 
informations-, diskussions- och beslutsprocesser. För det tredje kräver idealet om 
politiskt deltagande och politisk rättvisa en demokrati. Detta samhällssystem är 
det enda som skulle kunna verka för stärkt deltagande och en ökad politisk 
rättvisa. Det sistnämnda kräver dock mer än en tillåtelse till deltagande och ett val-
system som är grundat på principen om en person en röst.  

Utfallet av undersökningen har återknutits till de teoretiska fundament som väglett 
denna samtidigt som nya har konstruerats. Vilka policyrekommendationer som 
kan extraheras ur denna kunskapsmassa och vilken väg framtida forskning bör ta 
skall nu behandlas. 

POLICYREKOMMENDATIONER OCH INRIKTNING FÖR 
FRAMTIDA FORSKNING 

Förslag för hur framgångsrika e-demokratiska processer kan nås kan komma i två 
slag. Det ena tar avstamp i de strukturella förutsättningar som visar sig vara mest 
lämpliga för e-demokrati. Välstånd och utbildning samvarierar med e-demokrati 
vilket gör att stärkandet av dessa dimensioner i många fall även kan motsvaras av 
högre nivåer av e-demokrati. Även om det mest gynnsamma utgångsläget 
existerar, faller det på aktörer, enskilda eller i grupp, att skapa de möjligheter eller 
genomföra de aktiviteter som resulterar i en ökad omfattning av e-demokrati. 
Utifrån ett huvudsakligen offentligt perspektiv visar den genomförda under-
sökningen att interna förutsättningar, såsom ekonomiskt handlingsutrymme, 
interna visioner och samverkan, kan vara de utvecklingsteg som underlättar im-
plementeringen av e-demokratiska funktioner. Sist och slutligen är detta dock helt 
avhängigt existerande drivande aktörer inom det offentliga politiska systemet 
eller, med en breddad syn på e-demokrati, varhelst i samhället. Mycket av det 
ovan angivna kontextuella sammanhanget visar sig dock vara av stor betydelse 
och kanske till och med nödvändigt.  

Det är möjligt att finna flera spår till hur framtida forskning bör utvecklas. Dessa är 
grundade på antingen en funnen teoretisk eller metodologisk ofullständighet eller 
särskilda brister som har aktualiserats i just denna studie.  
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Kommande forskning bör fortsätta utveckla de teoretiska grunderna för begreppet 
e-demokrati. I avsnittet ovan har det skisserats en ansats för detta där relationen 
med demokratiteori har berörts. Denna koppling bör tydliggöras men framförallt 
fördjupas. Detta är ett synnerligen outvecklat inslag i rådande teori och försvårar 
adekvata empiriska undersökningar. Denna undersökning har försökt göra detta 
men har samtidigt varit avgränsad. Framtida studier behöver ha ett holistiskt 
anslag där e-demokratins relation till demokratiteori kombineras med en 
utvecklad och nyanserad syn på tekniken som kan fördjupa förståelsen för 
fenomenet och som problematiserar den aspekten mer omfattande än till infra-
strukturella förutsättningar. De teoretiska utgångspunkterna leder vidare till hur 
framtida operationaliseringar av begreppet skall formas. De måste bygga på en 
extensiv syn av begreppet. Förutom begreppets olika dimensioner bör också det 
analytiska perspektivet problematiseras. En ideal operationalisering av e-
demokratinivå beaktar simultant både utbudet av e-demokratiska funktioner och 
medborgarnas faktiska användande av dem. Sådana jämförelser kräver alltså 
möjlighet till valida indexeringar. Med tanke på begreppets ofta hierarkiska 
struktur bör även olika analysnivåerna integreras i enhetliga modeller.  

Moderniseringsteorin är inte på något sätt den enda källan som kan bistå i 
förklarandet av e-demokrati. Det gäller både nivåer av begreppet och framväxten 
av det. Framtida studier med syfte att nå fulltäckande förklaringar bör slå mynt av 
de alternativa förklaringskrafter som har kunnat identifieras. Vikten av 
befolkningsstorlek, tekniska förutsättningar och politisk kultur bör fortsatt prövas. 
I förklaringen av den kausala framväxten finns det dimensioner som har framträtt 
som är externa till moderniseringsteorin. Det gäller framförallt hur agerande, 
positivt för e-demokrati, inom politiska organisationer gynnas av visioner, 
särskilda former av samverkan med andra kommuner, ekonomiskt utrymme samt 
framförallt aktörers egna prioriteringar. 

Metodologiskt bör framtida forskning fokusera på att förena sambandsanalyser 
med undersökningar av kausala mekanismer. Mervärdet är mycket stort med en 
sådan design. De kvantitativa analysernas effektivitet att identifiera den beroende 
variabelns samband med påverkansvariabler ger mycket bättre förutsättningar för 
att identifiera de kausala mekanismerna som sammanbinder dessa, än alternativet 
där forskaren får finna sig i att famla i blindo. På så sätt kan samhällsvetenskaplig 
teori mer effektivt prövas när strukturella förutsättningar och aktörsmässiga 
förklaringar kan integreras. Den stora utmaningen är att nå generaliserbarhet, inte 
bara i sambandsanalyser men också när det kommer till kausala fynd. Det är ett 
krävande och tidsödande arbete som dock är mycket eftersträvansvärt. 

*  *  *  
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Slutsatser grundade på samspelet mellan teori och empiri har nu behandlats. 
Reflektioner kring prövningen av moderniseringsteorin har betonat vikten av att: 
på olika sätt öka teorins omfång, ständigt söka mer träffsäkra men teoretiskt 
grundade operationaliseringar av teorin samt att ta hänsyn till de icke-linjära 
samband som ofta är förknippade med empiriska prövningar. En integrering av 
olika nivåer har gjort det möjligt att sammanbinda strukturella förutsättningar 
med aktörsorienterade förklaringar. Däremellan återfinns de kausala mekanis-
merna. I avsnittet har det också argumenterats för en starkare teoretisk grundad 
syn på e-demokrati där relationen till demokratiteorin har understrukits. I utfallet, 
en fullständig e-demokrati, ingår inte bara de tre e-demokratiska processerna, 
präglade av medborgerliga och politiska rättigheter, utan också politiskt 
deltagande och politisk jämlikhet, vilka är karaktäriserande inslag.. I det följande 
kapitlet ges en engelsk sammanfattning av avhandlingen.  
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6 ENGLISH SUMMARY 
The rising up of an information society has affected all societal sectors including 
political processes. One argument confirming this statement is the term e-
democracy, a combination of electronic and democracy that has been launched to 
describe the use of information and communication technology (ICT) in political 
processes. The purpose of this thesis is to explain both variations of e-democracy 
and how the development of e-democracy is shaped. This purpose is delimited by 
the deductive feature of the study, where the predictions of the modernization theory 
will be tested. Briefly, this theory claims that there is a positive relationship 
between societies’ economic development and welfare and their level of 
democracy. However, in this study the theory will be used to explain the level e-
democracy. Another theory, summarized in the concept of social sustainability, will 
complement the perspective on e-democracy. Since social sustainability 
emphasizes certain values important for local development that are often neglected 
in democratic theory, this theory can deepen the notion of e-democracy in a local 
context. The empirical research is carried out in the form of three related empirical 
studies. Overall they can contribute to meeting the objective. Consistently 
throughout the thesis e-democracy is measured from the supply side, meaning the 
extent to which political systems provide the conditions for e-democratic 
processes.  

THEORY 
Earlier research shows that e-democracy is not satisfactorily conceptualized, 
meaning that the concept is not theoretically delimited or clearly related to 
democracy. To be able to do this, democracy must first be defined. Giving a 
historical exposé of both the actual and more philosophical development of 
democracy, a definition can be reached. Claiming that democracy is an extensive 
concept and not merely an electoral procedure, it is defined in the liberal tradition 
where among other things civil and political rights are stressed. Turning to e-
democracy, this concept can be approached in different ways. By identifying the 
political processes by which e-democracy is carried out a functional view provides 
the points of departure: information, discussion, and decision making. Discussions 
of how these processes can be added to a political system show an important 
impact, where citizens’ preferences can be changed in character, direction or scope 
in comparison with traditional democracy. Further, different models of e-
democracy can be identified where the importance different e-democratic process 
gives varying perspectives on e-democracy. On a more concrete level are the 
functions for carrying out e-democracy. For example, these include different types 
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of electronic discussions, blogs, and social communities. As already mentioned, the 
relationship between democracy and e-democracy is a crucial part of reaching a 
valid definition of e-democracy. Specifically, e-democracy can be defined based on 
the use of ICT in political processes concerning information, discussion, and 
decision making, but the fact that these processes are embedded in values that 
maintain political and civil rights is equally important. 

The modernization theory has, since the 1950, been the main source for the 
explanation of democracy. Since democracy and e-democracy are so closely 
theoretically connected and earlier research has pointed out this approach, this 
theory will be applied to e-democracy to explain the variation in its levels. The 
modern contribution to modernization theory has been occupied with establishing 
the causal relationship, the linearity of the relationship and deviations to the 
relationship. All these aspects will be of importance in this research. The explicit 
relationship between economic development and welfare and e-democracy has 
only been studied in a few contradictory studies, which strengthens the motive for 
this research.  

However, even in democratic societies citizens are not spared from social 
injustices, inequalities, or the rule of a political elite. By relating e-democracy to the 
theory of social sustainability, the concept’s analytical and procedural focus, it can 
be understood as an even wider social phenomenon. In this study, the political 
dimensions of social sustainability are of considerable importance and the concept 
is defined as the strengthening of political participation and political equality in 
the development of society. By studying the awareness of these dimensions in the 
development of e-democracy, these values and qualities can complement other 
ways of studying e-democracy. 

METHOD 
Methodologically the study is carried out in the field of comparative politics, 
which is characterized by the ambition to conduct research through comparison. 
Two characteristics have an impact on this research. First of all the research is 
carried out on different analytical levels. In a global study the observations are 
constituted by nation states. In a national and a local study Swedish municipalities 
are studied. Different analytical levels give at least two advantages. First of all, the 
results of correlation analyses give greater confidence since not just a horizontal 
but also a vertical context can be included.  Second, a combination of analytical 
levels gives better information about causal mechanisms. The other characteristic is 
the use of mixed methods. Different methods, both quantitative and qualitative 
ones, will be used since this approach provides the best opportunity of meeting the 
objective. Overall this results in what is called a complete explanation, meaning a 
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study that not only can answer to the variation in the dependent variable but also 
through which causal pathway dependent and independent variables are related.  

The global study is a cross-sectional test of hypotheses deducted from the 
modernization theory. The goal is to examine if economic development and 
welfare are related to democracy and e-democracy. These general questions are 
best studied through a quantitative method, namely multivariate regression 
analysis, that can, with some control for extraneous variance, examine the variation 
of democracy and e-democracy in 190 nation states and result in generalizable 
results.  

The national study is a cross-sectional examination, based on the modernization 
theory, of the explanation e-democracy in the 290 Swedish municipalities. Several 
arguments exist as to why Sweden is of particular interest. First, the municipalities 
are quite wealthy, without preventing a variation in modernization factors. 
Second, the information society is well developed in Sweden, creating a possibility 
for the existence of elaborated e-democracies. Third, the concept of social 
sustainability, which will be addressed in the last empirical part, is developed in 
Sweden. This study will also be carried out through multivariate regression 
analysis with extensive control for extraneous variance and inadequate estimates.  

The local study consists of two case studies that are derived from the national 
study. An examination of two deviant observations is a theoretical contribution 
where one positive and one negative deviation from an established model are 
analyzed. Following this, a representative case study will be carried out where 
explanation and identification of the causal mechanisms, based on the prediction 
from the modernization theory but also interpreted more inductively, is the focus. 
In both these studies the awareness of social sustainability in the development 
processes of e-democracy will be studied. 

EMPIRICAL EXAMINATIONS 
The global examination of democracy and e-democracy can establish a relationship 
between modernity and the two dependent variables. The models explaining levels 
of democracy shows that the theory is of major importance for the variation in the 
dependent variable. Economic development, internationalization, and welfare 
factors are especially significant. The explanatory power of e-democracy, though 
lower, is significant. Welfare variables are the most important.  

Turning to the variation of e-democracy in Swedish municipalities, variables 
indicating high level of educations in particular covary with the dependent 
variable. This is true even with rigorous control for extraneous variance. All in all 
this means that the modernization theory can be verified, but it also needs to be 
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nuanced. The size of population is also a crucial factor, showing a positive 
relationship with the dependent variable. Further, regression diagnostics show that 
the relationship between the level of e-democracy and the share of highly educated 
citizens is non-linear with a diminishing effect. It can be said that a high level of 
education seems to be a sufficient but not a necessary condition for e-democracy in 
the Swedish municipalities.  

Building on this relationship, the local study consists of two case studies. The first 
one examines positive (Ovanåker) and negative (Ockelbo) deviations from the 
previously discussed model. Results show that important factors, not present in 
the modernization theory, influence e-democracy, namely cooperation with other 
actors, economic possibilities, and internal visions and prioritization inside the 
local government. The other case study, an analysis of a representative case 
(Älvkarleby), examines the causal mechanisms that combine the macro and micro 
perspectives of the modernization theory. Even if the hypothesis deducted from 
the theory can largely be verified, it also needs to be nuanced. The same conditions 
as those found in the other case study are relevant. The case of Älvkarleby does 
however, illustrate how a demand for e-democracy from the citizens can result in 
higher levels of e-democracy through influencing visions and priorities. The local 
study also shows a variation of awareness of social sustainable values. In one 
observation, political participation and political equality are important; however 
the work with e-democracy has not been given much attention. For other 
observations, methods for stimulating political participation in e-democratic 
processes are discussed, showing that considerations on how to work with such 
questions exist. 

CONCLUSIONS 
Overall, the modernization theory can be verified, not just when it comes to 
democracy but also to e-democracy. Other factors are, however, important, e.g. 
population, cooperation, economic possibilities, and governments’ visions and 
prioritizations. Further, with the point of departure in democratic theory and social 
sustainability important ways of developing theory are revealed. Relating e-
democracy to both these theories, a complete e-democracy can be described, 
consisting not only of all the e-democratic processes, but also of strengthening 
political participation and political equality, and so it gives a widened perspective 
of e-democracy. 
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BILAGOR 

BILAGA A – VARIABELSAMMANSTÄLLNING OCH 
URVAL: GLOBAL UNDERSÖKNING 

Beroende variabler 
Demokratinivå, avser år 2008, egen insamlad data, från Freedom House, 5 juni 2009, N = 190. 
Inverterat medelvärde för indikatorerna political rights och civil liberties. Värden mellan 1 
(lägst nivå) till 7 (högst nivå). 
E-demokratinivå, avser år 2008, egen insamlad data, från UN E-Government Survey (2008), N 
= 190. E-participation index. Värden från 0,000 (lägst nivå) till 1,000 (högst nivå). 

Oberoende variabler 
Total handel, avser år 2005, tillgång: Lundell (2007), från CIA The World Factbook; OECD; 
Asian Development Bank, N = 144. Total handel (export + import) som procent av BNP. 
Globaliseringsindex, avser år 2005, egen insamlad data, från Dreher (2006) 2 februari 2011, N 
= 188. Index över ekonomisk, social och politisk globalisering, värden från 0,00 (lägst nivå) 
till 100,00 (högst nivå). 
Militära utgifter, avser år 2005, tillgång: Lundell (2007), från Sipri Yearbook, kompletterad 
med egen insamlad data från UNDP: Human Development Reports, 17 juni 2009, N = 173.  
Militära utgifter som procent av BNP. 
Varukoncentration, avser år 1995, tillgång: Lundell (2007), från Britannica Book of the Year 
(1999), N = 138. De två största exportvarornas andel av total export. 
Index över ekonomisk frihet, avser år 2003, tillgång: Lundell och Karvonen (2009), från 
O’Driscoll, Jr. et al. (2003), N = 115. Värden från 1,00 (högst nivå) till 5,00 (lägst nivå). 
Tjänstenäringens del av total sysselsättning, avser år 1995-2008, egen insamlad data, från 
CIA Factbook, 18 juni 2009, N = 136. Andelen sysselsatta i tjänstesektorn av total 
sysselsättning. Uppgifterna har en stor tonvikt på åren 2005-2007. 
Oljeberoende, avser år 2005, egen insamlad data, från UNDP: Human Development Reports, 
17 juni 2009, CIA The World Factbook, 18 juni 2009, och Energy Information System, 18 juni 2009, 
N = 176. Dummyvariabel. 1 = Oljeberoende ekonomi, 0 = Ej oljeberoende ekonomi. Beräknas: 
Råoljeproduktion (tusen fat per dag) / BNP (i miljarder dollar), där en kvot >5,0 resulterar i 
oljeberoende och < 5,0 ej oljeberoende. Värdet per tusen fat beräknas förenklat vara 
detsamma, vid tidpunkten, världen över. 
BNP/capita, avser år 2005, egen insamlad data, från UNDP: Human Development Reports, 17 
juni 2009, kompletterad med data från Lundell (2007), från UNDP: Human Development 
Reports; CIA The World Factbook, N = 182. BNP i amerikanska dollar per invånare. 
Elkonsumtion/capita, avser år 2004, egen insamlad data, från UNDP: Human Development 
Reports, 17 juni 2009, N = 178. Elkonsumtion i kilowattimmar per invånare. 
Urbaniseringsgrad, avser år 2005, tillgång: Lundell (2007), från UNDP: Human Development 
Reports, kompletterad med egen insamlad data från UNDP: Human Development Reports, 17 
juni 2009, N = 189. Population i urbana områden (vad som är urbana områden är definierat 
nationellt) i procent av total populationen. 
Inkomstfördelning (rikaste 10 %), avser år 2005, tillgång: Lundell (2007), från UNDP: Human 
Development Reports, N = 101. Den rikaste tiondelens del av totala inkomster.  
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Inkomstfördelning (fattigaste 20 %), avser år 2005, tillgång: Lundell (2007), från UNDP: 
Human Development Reports, N = 101. Den fattigaste femtedelens del av totala inkomster.  
Offentliga sektorns storlek, avser år 1999, tillgång: Lundell och Karvonen (2009), från CIA The 
World Factbook, N = 137. Den offentliga sektorns kostnad som andel BNP. 
Spädbarnsdödlighet, avser år 2005, egen insamlad data, från UNDP: Human Development 
Reports, 17 juni 2009, N = 190. Spädbarnsdödlighet per 1000 levande födda. 
Internetanvändare, avser år 2005, egen insamlad data, från UNDP: Human Development 
Reports, 17 juni 2009, N = 183. Internetanvändare (per 1000 invånare). 
Mobiltelefonabonnemang, avser år 2005, egen insamlad data, från UNDP: Human Develop-
ment Reports, 17 juni 2009, N = 185. Mobiltelefonabonnemang (per 1000 invånare). 
Läskunnighet, avser år 2000, tillgång: Lundell och Karvonen (2009), från UNDP: Human 
Development Report (2002), N = 177. Andelen läskunniga i befolkningen från 15 år och uppåt.  
Offentliga kostnader för utbildning, avser år 2002-2005, egen insamlad data, från UNDP: 
Human Development Reports, 17 juni 2009 N = 159. Offentliga kostnader för utbildning som 
procent av BNP. Uppgifterna avser det mest tillgängliga aktuella år i intervallet. 
Gross enrollment ratio, avser år 2005, egen insamlad data, från UNDP: Human Development 
Reports, 17 juni 2009, N = 180. Antalet barn registrerade i primär, sekundär och tertiär 
utbildning som procent av totala befolkningen i åldersspannen som utbildningarna 
omfattar.   
Befolkningsstorlek, avser år 2007, egen insamlad data, från UNDP: Human Development 
Reports, 22 juni 2010, N = 185. Den faktiska populationen i landet, den 1 juli vid mätåret.  
Bredbandsabonnemang, avser år 2005, egen insamlad data, från International 
Telecommunication Union, 22 juni 2010, N = 136. Andelen (per 100 invånare) invånare med 
fast internetanslutning (snabbare än 256 kbit/s nedströms), exklusive anslutning via 
mobiltelefonnätet. 
Dominerande religion, avser år 2005, tillgång: Lundell (2007), från CIA The World Factbook, N 
= 183. Mer än 50 procent av populationen tillhör den dominerande religionen. 0 = Ingen 
dominerande religion, 1 = Protestantism, 2 = Katolicism, 3 = Ortodox Kristendom, 5 = Islam, 
6 = Hinduism, 7 = Buddhism, 8 = Taoism, 9 = Shinto och Buddhism, 10 = Judaism. Georgien 
är omkodat som Ortodoxt kristet och inte som Apostolistiskt kristet som i datasetet. 

Kommentar: Originalkällorna för data från databaserna Lundell (2007) och Lundell och 
Karvonen (2009) har angetts för att möjliggöra kvalitetssäkring av data. För utförligare 
hänvisning till dessa se Lundell och Karvonen (2008) respektive Data Bank 1975-2005: Variable 
Key.  

Urval 
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Andorra, Angola, Antigua och Barbuda, Argentina, 
Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, 
Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, 
Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Comorerna, Costa 
Rica, Cypern (grekiska), Danmark, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, 
Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, 
Filipinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, 
Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, 
Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jordanien, Kambodja, 
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Kongo 
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(Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, 
Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, 
Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, 
Mexiko, Mikronesiska federationen, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, 
Myanmar, Namibia, Nauru, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nordkorea, 
Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Polen, 
Portugal, Qatar, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saint Christopher och Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent och Grenadinerna, Salomonöarna, Samoa, San Marino, São Tomé och 
Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Singapore, 
Slovakien, Slovenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sudan, Surinam, Sverige, 
Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Tjeckien, 
Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tuvalu, Tyskland, 
Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, 
Vitryssland, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Österrike, Östtimor.  
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BILAGA B – VARIABELSAMMANSTÄLLNING OCH 
URVAL: NATIONELL UNDERSÖKNING 

Beroende variabel 
e-demokratiindex, avser år 2007-2009, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 30 
september 2009; Sveriges Kommuner och Landsting (2009), N = 290. Värdet har kalkylerats 
genom att utfallet från bakgrundsvariablerna nedan har transformerats till numeriska 
värden och summerats till variabeln. Svaret: ”Ja” ger 1. ”delvis/ja, vissa” ger 0,5. ”Nej” ger 0. 
Frågan ” Finns det debattforum tillgängligt på kommunens webbplats med möjlighet att 
läsa och skriva inlägg?” viktas dubbelt vilka resulterar i att indexet kan anta värden mellan 
0 (lägst nivå) till 14 (högst nivå). 

Underliggande variabler till beroende variabel 
Har det förekommit TV-, Radio- eller webbsändningar från fullmäktigesammanträden?, 
avser år 2007, kan utfalla med: Ja, alltid/Ja, vissa/Nej. Från Statistiska Centralbyrån. Data 
saknas för: Vellinge, Åsele, Öckerö. 
Finns det kalendarium over fullmäktiges sammanträden på webbplatsen?, avser år 2008, 
kan utfalla med: Ja/Nej. Från Statistiska Centralbyrån. Data saknas för: Vellinge, Åsele, 
Öckerö. 
Finns det protokoll från fullmäktiges sammanträden på webbplatsen?, avser år 2008, kan 
utfalla med: Ja/Nej. Från Statistiska Centralbyrån. Data saknas för: Vellinge, Åsele, Öckerö. 
Det finns information om koalition, allians, teknisk valsamverkan och liknande för att 
medborgare skall kunna se ansvarsförhållandet, avser år 2009, kan utfalla med 
Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och Landsting.  
Det finns möjlighet för medborgarna att prenumerera på nyhetsbrev i e-post/elektroniskt 
nyhetsbrev, avser år 2009, kan utfalla med Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
Det finns möjlighet för allmänheten att söka i kommunens diarium, avser år 2009, kan 
utfalla med Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och Landsting. 
Kommunens hela budget finns presenterad/Kommunens budget presenteras i en 
förenklad form anpassad för medborgare och målgrupper, avser år 2009, kan utfalla med 
Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och Landsting. 
Finns det debattforum tillgängligt på kommunens webbplats med möjlighet att läsa och 
skriva inlägg?, avser år 2008, Ja/Nej. Från Statistiska Centralbyrån. Data saknas för: 
Askersund, Grums, Hallsberg, Haparanda, Malmö, Motala, Pajala, Skellefteå, Vellinge, 
Vindeln, Åsele, Älvkarleby, Öckerö. 
Det finns kommunövergripande information om klagomål-/synpunktshantering, avser år 
2009, kan utfalla med Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och Landsting. 
På kommunens hemsida redovisas resultatet från arbetet med inkomna synpunkter och 
klagomål, avser år 2009, kan utfalla med Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
Det finns information om hur man kommer i kontakt med ordföranden för fullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder, avser år 2009, kan utfalla med Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
Det finns e-postadress till alla politiker i fullmäktige och nämnder, avser år 2009, kan 
utfalla med Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Det finns telefonnummer till alla ledande politiker i fullmäktige och nämnder, avser år 
2009, kan utfalla med Ja/Delvis/Nej. Från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Oberoende variabler 
Global handel, avser år 2006, egen insamlad data, från Svenskt Näringslivs Kommunfakta, 1 
oktober 2009, N = 290. Import och export i kronor per kommuninvånare. 
Utländska företag, avser år 2006, egen insamlad data, från Svenskt Näringslivs Kommunfakta, 
1 oktober 2009, N = 290. Andel (i %) utländska företag av totala antalet företag i kommunen.  
Inkomst, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 12 oktober 2009, N = 
290. Beskattningsbar förvärvsinkomst (nattlönesumma, tkr), som medelvärde för 
kommuninvånare med inkomst i spannet mellan 20-64 år. 
Förmögenhet, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 8 oktober 2009, 
N = 290. Medelvärde, tkr, av nettoförmögenhet (tillgångar minus skulder) för samtliga 
medborgare i kommunen. 
Arbetslöshet, avser år 2006, egen insamlad data, från Arbetsförmedlingen, 12 oktober 2009, N = 
290. Arbetslösa (16-64 år) i % av kommunbefolkningen (16-64 år). 
Tjänstesektor, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 12 oktober 
2009, N = 290. Andelen förvärvsarbetande verksamma i tjänstesektor per 1000 
förvärvsarbetande (+16 år i dagbefolkning). Tjänstesektor definierat utefter SNI2002 och 
inkluderar sektorerna: G + I + H + O (exkl. 90) + P + J + K (exkl. 73). Offentliga tjänster och 
utbildningssektor plus forskning är exkluderade ur denna andel.   
Tillverkningssektor, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 9 
oktober 2009, N = 290. Andelen förvärvsarbetande verksamma i utvinnings- eller 
tillverkningssektorn, per 1000 förvärvsarbetande (+16 år i dagbefolkning). 
Tillverkningssektor definierat utefter SNI2002 och inkluderar sektorerna C + D. 
Medellivslängd (kvinnor), avser år 2004-2008, egen insamlad data, från Statistiska 
Centralbyrån, 12 oktober 2009, N = 290. Återstående medellivslängd för kvinnliga 0-åringar 
2004-2008 
Medellivslängd (män), avser år 2004-2008, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 
12 oktober 2009, N = 290. Återstående medellivslängd för manliga 0-åringar 2004-2008 
Ohälsotal, avser år 2006, egen insamlad data, från Försäkringskassan, 8 oktober 2009, N = 290. 
Antal utbetalda dagar med sjukpenning (inkl förlängd o fortsatt sjukpenning) (ej sjuklön 
från arbetsgivare), arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och 
aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad 16-64 år. 
Ginikoefficient, avser år 2006, egen insamlad data, från Rådet för främjande av kommunala 
analyser, 12 oktober 2009, N = 290. Mått på inkomstspridning, mellan 0,000 (lägst nivå) till 
1,000 (högst nivå).  
Kommunkostnader, avser år 2006, egen insamlad data, från Rådet för främjande av 
kommunala analyser, 12 oktober 2009, N = 290. Bruttokostnad (kr) per invånare för 
kommunens egentliga verksamhet. 
Befolkningstäthet, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, N = 290. 
Befolkningstäthet, invånare per kvadratkilometer. 
Andelen högutbildade, avser år 2006, egen insamlad data, från Svenskt Näringslivs 
Kommunfakta, 12 oktober 2009, N = 290. Andel (i %) av befolkning med eftergymnasial 
utbildning i procent av total befolkningen. 
Andelen lågutbildade, avser år 2006, egen insamlad data, från Rådet för främjande av 
kommunala analyser, 8 oktober 2009 N = 290. Andel (i %) av kommunens invånare i åldern 20-
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64 år, med folkskola eller grundskola (motsvarande förgymnasial utbildning kortare än 9 år 
eller 9 år) som högsta utbildning. 
Utbildningskostnader, avser år 2006, egen insamlad data, från Rådet för främjande av 
kommunala analyser, 12 oktober 2009, N = 290. Kostnad (kr) per invånare för skola (inkl. 
gymnasium) och barnomsorg. 
Högskoleövergång, avser år 2006, egen insamlad data, från DN Factlab, 8 oktober 2009, N = 
290. Andel som övergår till högskolestudier (%) inom 3 år efter avslutad utbildning från 
gymnasium, folkbokförd i kommunen. 
Studieskuld, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 8 oktober 2009, 
N = 290. Medelvärde (tkr) av studieskulder för samtliga personer i kommunen.  
Befolkningsmängd, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 12 
oktober 2009, N = 290. Folkmängd den 1 november.  
Kommunstyrelseordförandes blocktillhörighet, avser år 2006, egen insamlad data, från 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2 november 2009; i vissa fall kompletterad med egna 
bedömningar, N = 290. Dummyvariabel. Kommunstyrelseordförandens parti nationella 
blocktillhörighet. 0= Kommunstyrelseordförande tillhör det borgerliga blocket 
(Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet), 1 = Kommunstyrels-
eordförande tillhör vänsterblocket (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet). I de 
fall där kommunstyrelseordföranden tillhört ett parti som inte finns representerat i 
riksdagen har en bedömning gjorts grundats på vilket block man samarbetar med i 
kommunen. 
Landareal, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 14 december 2009, 
N = 290. Kommunens landareal i kvadratkilometer 
Valdeltagande, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 14 december 
2009, N = 290. Antal röstande (giltiga och ogiltiga röster) dividerat med antal röstberättigade 
i 2006 års kommunalval. 
Personröster, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 14 december 
2009, N = 290. Antal personröster dividerat med totalt antal giltiga röster i 2006 års 
kommunval. 
Trådbundet, avser år 2006-2007, egen insamlad data, från Post och Telestyrelsen, 14 december 
2009, N = 290. Andelen (i %) av befolkningen som har tillgång till internet via trådbundet 
nät (xDSL, kabeltv eller fiber-LAN). 
Föreningar, avser år 2006, egen insamlad data, från Statistiska Centralbyrån, 2 februari 2010, N 
= 288. Antal invånare per antalet aktiva ideella föreningar. 
 
Urval 
Ale, Alingsås, Alvesta, Aneby, Arboga, Arjeplog, Arvidsjaur, Arvika, Askersund, Avesta, 
Bengtsfors, Berg, Bjurholm, Bjuv, Boden, Bollebygd, Bollnäs, Borgholm, Borlänge, Borås, 
Botkyrka, Boxholm, Bromölla, Bräcke, Burlöv, Båstad, Dals-Ed, Danderyd, Degerfors, 
Dorotea, Eda, Ekerö, Eksjö, Emmaboda, Enköping, Eskilstuna, Eslöv, Essunga, Fagersta, 
Falkenberg, Falköping, Falun, Filipstad, Finspång, Flen, Forshaga, Färgelanda, Gagnef, 
Gislaved, Gnesta, Gnosjö, Gotland, Grums, Grästorp, Gullspång, Gällivare, Gävle, Göteborg, 
Götene, Habo, Hagfors, Hallsberg, Hallstahammar, Halmstad, Hammarö, Haninge, 
Haparanda, Heby, Hedemora, Helsingborg, Herrljunga, Hjo, Hofors, Huddinge, 
Hudiksvall, Hultsfred, Hylte, Håbo, Hällefors, Härjedalen, Härnösand, Härryda, 
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Hässleholm, Höganäs, Högsby, Hörby, Höör, Jokkmokk, Järfälla, Jönköping, Kalix, Kalmar, 
Karlsborg, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kil, Kinda, Kiruna, 
Klippan, Knivsta, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Krokom, Kumla, Kungsbacka, 
Kungsör, Kungälv, Kävlinge, Köping, Laholm, Landskrona, Laxå, Lekeberg, Leksand, 
Lerum, Lessebo, Lidingö, Lidköping, Lilla Edet, Lindesberg, Linköping, Ljungby, Ljusdal, 
Ljusnarsberg, Lomma, Ludvika, Luleå, Lund, Lycksele, Lysekil, Malmö, Malung, Malå, 
Mariestad, Mark, Markaryd, Mellerud, Mjölby, Mora, Motala, Mullsjö, Munkedal, 
Munkfors, Mölndal, Mönsterås, Mörbylånga, Nacka, Nora, Norberg, Nordanstig, 
Nordmaling, Norrköping, Norrtälje, Norsjö, Nybro, Nykvarn, Nyköping, Nynäshamn, 
Nässjö, Ockelbo, Olofström, Orsa, Orust, Osby, Oskarshamn, Ovanåker, Oxelösund, Pajala, 
Partille, Perstorp, Piteå, Ragunda, Robertsfors, Ronneby, Rättvik, Sala, Salem, Sandviken, 
Sigtuna, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skurup, Skövde, 
Smedjebacken, Sollefteå, Sollentuna, Solna, Sorsele, Sotenäs, Staffanstorp, Stenungsund, 
Stockholm, Storfors, Storuman, Strängnäs, Strömstad, Strömsund, Sundbyberg, Sundsvall, 
Sunne, Surahammar, Svalöv, Svedala, Svenljunga, Säffle, Säter, Sävsjö, Söderhamn, 
Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tierp, Timrå, Tingsryd, 
Tjörn, Tomelilla, Torsby, Torsås, Tranemo, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Tyresö, 
Täby, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, 
Uppvidinge, Vadstena, Vaggeryd, Valdemarsvik, Vallentuna, Vansbro, Vara, Varberg, 
Vaxholm, Vellinge, Vetlanda, Vilhelmina, Vimmerby, Vindeln, Vingåker, Vårgårda, 
Vänersborg, Vännäs, Värmdö, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ydre, Ystad, Åmål, 
Ånge, Åre, Årjäng, Åsele, Åstorp, Åtvidaberg, Älmhult, Älvdalen, Älvkarleby, Älvsbyn, 
Ängelholm, Öckerö, Ödeshög, Örebro, Örkelljunga, Örnsköldsvik, Östersund, Österåker, 
Östhammar, Östra Göinge, Överkalix, Övertorneå  
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BILAGA C - KOMPLETTERANDE STATISTISKA 
ANALYSER: GLOBAL UNDERSÖKNING 

Bilaga C - Tabell 1 Faktoranalys av Freedom Houses demokratimått och Polity IV, 1998-
2008 

Kommentar: Samtliga variable laddar högt på en faktor. 
Källa: Freedom House, Freedom in the World: Country Ratings, 
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/CompHistData/FIW_AllScores_Countries.xls, 
5 juni 2009; Polity IV: Regime Authority Characteristics and Transitions Datasets: Polity IV 
Annual Time-Series 1800-2009, http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm, 2 februari 
2011.  
 
 

Principal Component Analysis 
 Faktor 1 
Freedomhouse_2005 0,968 
Freedomhouse_2004 0,966 
Freedomhouse_2003 0,966 
Freedomhouse_2002 0,965 
Polity_2003 0,965 
Polity_2002 0,964 
Polity_2001 0,964 
Freedomhouse_2006 0,962 
Polity_2004 0,961 
Freedomhouse_2007 0,961 
Freedomhouse_2001 0,960 
Freedomhouse_2000 0,960 
Polity_2000 0,959 
Freedomhouse_2008 0,958 
Polity_2005 0,956 
Freedomhouse_1999 0,953 
Polity_1999 0,952 
Polity_2006 0,944 
Freedomhouse_1998 0,941 
Polity_2007 0,937 
Polity_2008 0,933 
Polity_1998 0,919 
  % av förklarad varians= 91,229 
 Egenvärde= 20,070 
Nländer =154 Nobservationer= 3338 
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Bilaga C - Tabell 2 Korrelationsanalys mellan demokratimått från Freedom House, 
Alvarez et al. och Polity IV 

 Freedomhouse_2008 ACLP_2008 Polity_2008 
Freedomhouse_2008 1 0,761** 

N=191 
0,876** 
N=159 

ACLP_2008 0,761** 
N=191 

1 0,841** 
N=158 

Polity_2008 0,876** 
N=159 

0,814** 
N=158 

1 

Kommentar: Siffrorna avser Pearsons korrelation. ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
Källa: Freedom House, Freedom in the World: Country Ratings, 
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/CompHistData/FIW_AllScores_Countries.xls, 
5 juni 2009; Polity IV: Regime Authority Characteristics and Transitions Datasets: Polity IV 
Annual Time-Series 1800-2009, http://www.systemicpeace.org/inscr/inscr.htm, 2 februari 
2011; Democracy and Dictatorship Revisited, 
https://netfiles.uiuc.edu/cheibub/www/DD_page.html, 2 februari 2011. 
 
Bilaga C - Tabell 3 Faktoranalys av e-demokratinivå (E-participation index) 2003-2010 

Kommentar: Samtliga variable laddar högt på en faktor. 
Källa: UN Public Administration Programme, E-Government Data, 
http://www2.unpan.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx, 3 februari 2011.   
  

Principal Component Analysis 
 Faktor 1 
E-demokratinivå_2005 0,961 
E-demokratinivå_2004 0,957 
E-demokratinivå_2003 0,903 
E-demokratinivå_2010 0,868 
E-demokratinivå_2008 0,866 
  % av förklarad varians: 83,176 
 Egenvärde: 4,158 
Nländer =191 Nobservationer= 955 
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BILAGA D - KOMPLETTERANDE STATISTISKA 
ANALYSER: NATIONELL UNDERSÖKNING 

Bilaga D - Tabell 1 Test för intern konsistens av e-demokratiindex 

Cronbach’s Alpha N - observationer N - variabler 
0,630 276 13 

Källa: se Bilaga B – Variabelsammanställning och urval: nationell undersökning för källa till 
e-demokratiindex, underliggande variabler till beroende variabel. 
 
Bilaga D - Tabell 2 Robusta multivariata regressionsanalyser av modell 1 och modell 3.  

Kommentar: Robusta regressioner enligt kommandat rreg i Stata 11.0. 

 
 

 

 Modell 1  Modell 3 
Utländska företag 
 
 
Tjänstesektor 
 
 
Tillverkningssektor  
 
 
Medellivslängd - Män 
 
 
Ohälsotal 
 
 
Ginikoefficient 
 
 
Kommunkostnader 
 
 
Andelen högutbildade 
 
 
Högskoleövergång 
 
 
R2 

Justerat  R2 

F-värde 
N 

0,03 
0,19 
 
4,35E-3 
1,82 
 
1,75E-3 
1,02 
 
0,07 
0,53 
 
0,01 
0,43 
 
-12,38 
-2,61** 
 
-4,03E-5 
-1,21 
 
0,20 
4,40** 
 
0,026 
1,21 
 
0,25 
0,23 
10,57** 
290 

Utländska företag 
 
 
Förmögenhet (log) 
 
 
Tjänstesektor 
 
 
Tillverkningssektor 
 
 
Medellivslängd - Män 
 
 
Befolkningstäthet (log) 
 
 
Andelen lågutbildade 
 
 
R2 

Justerat R2 

F-värde 
N 

0,09 
0,59 
 
-0,63 
-0,56 
 
3,94E-3 
1,63 
 
1,47E-3 
0,81 
 
0,11 
0,86 
 
0,68 
2,69** 
 
-0,15 
-3,73** 
 
0,21 
0,19 
10,84** 
290 

Kommentar: För varje variabel redovisas, i nämnd ordning, regressionskoefficienter och 
T-värden.  ∗ = 𝜌 < 0,05 ∗∗ =  𝜌 < 0,01 
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Bilaga D - Tabell 3 Faktoranalys av utbildningsvariabler 

Kommentar: Samtliga variable laddar högt på en faktor. 
Källa: se Bilaga B – Variabelsammanställning och urval: nationell undersökning, oberoende 
variabler. 
  

Principal Component Analysis 
 Faktor 1 
Andelen högutbildade 0,970 
Studieskuld 0,918 
Andelen lågutbildade -0,834 
Högskoleövergång 0,739 
  % av förklarad varians: 75, 658 
 Egenvärde: 3,026 
 Nkommuner= 290 
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BILAGA E – INTERVJUGUIDE 
Allmänna introduktionsfrågor 
Skulle du vilja inleda med att berätta lite om dig själv? 
Vad innebär tjänsten? 
Hur länge har du haft tjänsten? 
Allmänna demokratifrågor 
Kan du berätta om hur kommunen i allmänhet arbetar med demokratifrågor gentemot 
medborgarna? 
Hur skulle du beskriva det politiska engagemanget/intresset i kommunen? 
Om vi istället övergår till att fokusera på hur kommunen använt specifikt sin hemsida för att 
möjliggöra att medborgarna ges bättre information och kanaler för påverkan. Av vilken 
anledning har ni utvecklat sådana funktioner? 
Kan du beskriva den här utvecklingen över tid? 
Finns det särskilda aktörer som påverkat respektive utvecklingssteg? 
Finns det särskilda omständigheter som påverkat respektive utvecklingssteg?  
Utifrån det en mer sammanfattande fråga: av vilken anledning har ni utvecklat e-
demokratiska funktioner? 
Förutom kommunens hemsida upplever du att det finns andra IT-baserade kanaler som 
används lokalt av medborgare respektive politiker och tjänstemän för att 
informera/diskutera/påverka kring politik? 
Är det politiska samtalet i kommunen av sådan karaktär att du själv känt det som en 
nödvändighet att använda IT i informationsspridning och kommunikation med 
medborgare? 
Hur stort skulle du säga att intresset är bland medborgare att använda IT när det kommer 
till politik?  
Kan du beskriva hur det medborgerliga intresset av att använda IT för att delta i den 
politiska processen utvecklats? 
Relationen mellan demokrati och e-demokrati samt social hållbarhet 
Har ni medvetet arbetat med att kommunens e-demokratiska funktioner skall 
överensstämma med de allmänna demokratiska värderingarna? 
I vilken utsträckning anser du att det är viktigt? 
Har ni medvetet arbetat med att tillgodose att kommunens e-demokratiska funktioner 
uppmuntrar till politiskt deltagande från medborgarhåll? 
Tror du att e-demokratiska funktioner kan stimulera till ökat deltagande? 
Har ni medvetet arbetat med att tillgodose att kommunens e-demokratiska funktioner 
präglas av politisk jämlikhet? 
Ser du det som att de e-demokratiska funktionerna kan stärka politisk jämlikhet? 
Förklaringar 
Internt inom kommunen vilka har varit drivande i att utveckla e-demokrati? 
Har det funnits särskilda interna förutsättningar som påverkat arbetet med e-demokrati? 
Har det från medborgarna funnits en efterfrågan på att kommunen utvecklar e-
demokratiska funktioner? 
Är det någon grupp av medborgare som särskilt visat en sådan efterfrågan? 
Vilka funktioner upplever du vara mest efterfrågade av medborgarna – (bättre information, 
möjligheten till diskussion, involvering i beslutsfattande)? 
Har det funnits särskilda kommunala egenskaper som stimulerat respektive hindrat 
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utvecklingen av e-demokrati? 
Avslutning 
Har du några övriga frågor om det vi diskuterat eller forskningen i sin helhet? 
 
Kommentar: Ovanstående är en sammanställning av teman och intervjufrågor som 
användes vid intervjuerna. Det behöver dock betonas att det finns en variation bland 
frågorna, både beroende på den intervjuade personens roll och respektive fallstudies syfte. 
Det innebär att inte alla dessa frågor ställdes till samtliga intervjuade, dessutom tillkom i 
samtliga fall mer specifika frågor som framförallt användes för att triangulera annan 
insamlad data.  


