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1. Inledning  

1.1 Introduktion: Internet och demokrati 
Denna uppsats kommer att behandla frågan om vilka kategorier av människor som 

använder Internet som ett redskap för att söka information om, diskutera samt 

engagera sig i samhällsfrågor. Dessa frågor anknyter till ett mer övergripande 

resonemang om Internet och dess möjlighet att fungera som ett offentligt rum eller en 

arena där medborgarna får tillgång till information och en möjlighet till interaktion och 

debatt med andra i samhälleliga och politiska frågor. Kommer Internet att vitalisera 

och kanske även transformera demokratin genom att ge möjlighet för nya grupper att 

informera sig om och engagera sig i samhällsfrågor och politik? Kommer de dessutom 

att via den nya tekniken kunna få en plats i debatten och göra sina röster hörda? Eller 

är det de grupper som redan är etablerade och engagerade inom politik och samhälle 

som kommer att använda sig av webben för dessa ändamål och därigenom ytterligare 

stärka sina positioner? 

Att undersöka ”Internet” och ”demokrati” utifrån något slags helhetsgrepp skulle 

naturligtvis vara en ogörlig uppgift. Jag har därför valt att göra en liten fallstudie där 

jag undersöker användarna av Svenska Kommunalarbetareförbundets webbplats 

kommunal.se utifrån ett par teoretiska perspektiv som kan användas för att studera 

relationen mellan Internet, demokrati och samhällsliv. 

Frågorna om Internet, demokrati och samhällsliv har debatterats och diskuterats 

under mer än ett decennium i och utanför den akademiska världen. Ett par skilda 

perspektiv har utkristalliserats. Cyberoptimister ser stora möjligheter i Internet som 

en kanal där vanliga människor kan engagera sig i politik och samhällsfrågor och som 

ett forum där de kan göra sina röster hörda. Många av optimisterna har en stor tilltro 

till att sjunkande kostnader kommer att säkra tillgången till Internet för det stora 

flertalet och att den initialt ojämlika fördelningen av informationsresurser därigenom 

kommer att bli mer jämlikt fördelad. Vissa cyberoptimister kan till och med 

betecknas som cyberutopister. Cyberpessimister ser Internet som ett fenomen som 

kommer att öka klyftorna mellan de som har och de som inte har tillgång till 



 4

information och att existerande eliter därigenom ytterligare kommer att stärka sina 

positioner. Cyberskeptiker anser att båda dessa positioner är överdrivna. Man 

erkänner att Internet hittills inte lyckats transformera politiken, men är mer försiktiga 

med att uttala sig om framtiden eftersom vi fortfarande befinner oss i Internetålderns 

barndom.1 

Det vi idag kallar Internet har sitt ursprung i datornätet ARPANET som 

utvecklades på 1960-talet av det amerikanska försvaret i samarbete med 

universiteten.2 Genom utvecklingen av gränssnittet MOSAIC som gjorde 

informationsteknologin tillgänglig för vidare kretsar än forskare och tekniker 

skapades förutsättningar för att sprida Internet till en bredare användarkrets. År 

1992 började Internet spridas globalt och samma år började även privatiseringen av 

nätets infrastruktur vilket ledde till en kommersialisering av nätet.3  

Internet kunde, som sociologen Manuel Castells påpekar, växa fram i en säker, 

resursstark miljö garanterad av försvarsindustrin och universiteten.  Denna miljö gav 

paradoxalt nog också utrymme för innovationer och tankefrihet.4 Den universitetsmiljö 

där de första föregångarna till Internet användes och utvecklades på 1960- och 1970-

talen präglades av individualism och frihetskultur och detta, menar Castells, lade 

grunden till det han kallar Internets öppenhetskultur både i teknisk och social mening.5  

I den tidiga hackarkulturen fanns många som drevs av liberala idéer om yttrandefrihet 

– här fanns till exempel Grateful Deads sångare John Perry Barlow.6  Ett av den 

framväxande Internetkulturens slagord kom att bli “Information wants to be free” 

vilket illustrerar den ideologiska position färgad av liberalism och anarkism många av 

dessa hackare och cyberpunks intog.7 

Bland de tidiga nätanvändarna uppstod snart en Internetutopism där Howard 

Rheingold var och är en av förgrundsgestalterna. I boken The Virtual Community 

från 1993 skissar han en bild av Internet som en revolutionerande kraft i paritet med 

den Gutenbergska boktryckarkonsten.8 Han myntar här begreppet virtuell 

gemenskap och ser Internet som ett offentligt rum där medborgare världen över har 

                                                 
1 Norris, Pippa: Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet 
Worldwide, 
    Cambridge 2001, s. 12 - 13 
2 Castells, Manuel: Internetgalaxen: Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle, Göteborg, 
2002, s. 22 ff. 
3 Castells (2002), s 40 ff 
4 Castells (2002), s.34. f 
5 Castells (2002), s. 36 - 37 
6 Castells (2002),  s. 61 
7 Ilshammar, Lars & Larsmo, Ola: net.wars: kampen om nätet, Stockholm, 1999, 2: a upplagan, s. 44 
8 För detta och det följande: se Rheingold, Howard, The Virtual Community, 1993, Online-versionen finns 
tillgänglig på http://www.rheingold.com/vc/book 
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stora möjligheter att samla information och att kommunicera med varandra via 

debattfora, e-postlistor, diskussionslistor och virtuella klotterplank. Detta möjliggör 

opinionsbildning kring olika frågor men det skapar också varaktiga relationer och 

sociala band mellan människor. Enligt Rheingolds vision har nätet härigenom en stor 

emancipatorisk och närmast revolutionär kraft som kommer att flytta makten 

närmare medborgarna och på så sätt fördjupa demokratin. 

Det finns många andra exempel på Internetoptimism och till och med 

Internetutopism under denna tidsperiod men snart började andra röster göra sig 

hörda. Så väl Cyberpessimister som cyberskeptiker började tala om Internet som 

något som snarare ökar klyftor mellan människor, grupper och länder än som något 

som transformerar demokratin. Resurssvaga människor inom länderna riskerar att 

hamna på efterkälken, argumenterade man. Dessutom såg man början till nya klyftor 

mellan rika och fattiga länder. Den gamla uppdelningen i u-länder och i-länder 

riskerar att få en ny dimension. Skiljelinjen mellan de länder som tillhör de 

informationsrika och de länder som är informationsfattiga följer i stort sett denna 

gamla uppdelning med Afrika söder om Sahara och USA och de skandinaviska 

länderna på varsin ytterkant i fråga om tillgång till information via Internet och via andra 

kommunikationer. Dessa klyftor är dessutom självförstärkande eftersom ett fattigt 

land som halkat efter i den informationsteknologiska utvecklingen får ännu fler 

ekonomiska hinder att överbrygga.9  Detta innebär också att dessa länder har mindre 

möjligheter att använda sig av den nya teknologin för att stärka de demokratiska 

processerna.10.  

Det finns även en fruktan bland företrädare för de länder som idag hamnat på 

efterkälken i fråga om informationsteknologi att denna utveckling i sig ytterligare 

kommer att försvaga och hota demokratin inom dessa länder eftersom man inte har 

en chans att själva göra sig hörda och ge sitt perspektiv i det snabba 

informationsflödet.11 

                                                 
9 Se till exempel Norris, Pippa: The Worldwide Digital Divide: Information Poverty, the Internet 
and Development,  Paper for the annual meeting of the Political Studies Association of the UK, London 
School of Economics and Political Science, 10 – 13th April 2000. Roundtable on The Future Role of 
New Media in Elections Wednesday 12th April 10.45 – 12.15 tillgänglig på 
http://www.Pippanorris.com (passim) 
10 Se till exempel Democracy and the Information Revolution: values, Opportunities and 
Threats, Democracy Forum 2001 Report, Prepared by: International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (International Idea) (passim)  
11 Detta hävdar till exempel den nepalesiske advokaten Bipin Adikhari och konsulten Dr. S. B. Mathe och 
belyser detta utifrån händelser kring mordet på kung Birendra av Nepal där ryktesspridning som fångades 
upp av västerländska media och som fick mycket snabb spridning via Internet, faxar och TV-utsändningar 
ökade instabiliteten i landet och i gränsområdena och därigenom enligt författarna försvårade Nepals väge 
till demokrati. Se Adhikari, Bipin Mathe, S. B.: Impact of Information Technology on Developing 
Countries: The Contextual Perspective of the Assassination of King Birendra of Nepal, Paper 
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I den svenska debatten om informationsteknologi och demokrati deltog bland 

andra Alexander Bard och Jan Söderqvist som i sin mycket uppmärksammade bok 

Nätokraterna tecknade en bild av ett nytt klassamhälle som växer fram i och med 

utvecklingen och spridningen av informationsteknologin.12 Enligt författarna är det 

nätverkssamhället som avlöser industrisamhället och klasskillnaderna går här mellan 

dem som äger tillträde till nätverk och information och dem som inte gör det. Internet 

kommer inte att bli ett offentligt rum där alla medborgare har samma chans och 

tillgång till information. De nya nätverksaristokraterna kommer att via slutna virtuella 

rum bevaka tillgången till informationen och befästa sin ställning.  

Lars Ilshammar och Ola Larsmo uttrycker sin Internetskeptism i debattskriften  

Net.wars: kampen om nätet där de gör en systematiserad genomgång av 

informationsteknologins infrastruktur och ägandeformer.13 De skjuter in sig på 

ägarförhållanden och avregleringar och säger att eftersom staten inte tar ett självklart 

ansvar för medborgarnas tillgång till Internet så riskerar stora grupper att hamna 

utanför det offentliga rum och därmed kommer Internet inte att fördjupa demokratin 

på det sätt som bland annat Rheingold haft en vision om. 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att via ett fallstudium som baserar sig på en kvantitativ 

undersökning riktad till besökarna på Svenska Kommunalarbetareförbundets 

(SKAF) webbplats kommunal.se  ge en bild av vilka kategorier av människor det är 

som besöker webbplatsen. Bilden av användaren analyseras utifrån ett par teoretiska 

modeller med syfte att klargöra huruvida de som använder en webbplats med 

inriktning mot politik, samhällsfrågor och fackliga frågor utgör en grupp som redan är 

engagerad och i viss mån etablerad inom dessa sfärer eller om det rör sig om nya 

grupper som tidigare varit ointresserade och icke-engagerade. Uppsatsen syftar även 

till att analysera demografiska och socioekonomiska faktorer hos användarna för att 

därigenom undersöka huruvida dessa avspeglar en digital klyfta. 

I debatten förekommer ofta två olika synsätt på relationen mellan demokrati och 

informationsteknik. Det ena synsättet hör samman med en representativ 

demokratiuppfattning där Internet blir ett verktyg för medborgaren så att denna kan 

samla information, få insyn i myndigheters och beslutsfattande organs verksamhet 

 
presented during “Democracy Forum 2001: Democracy and the Information Revolution” organized by 
International IDEA in Stockholm, Sweden from 27th to 29th of June 2001 (passim) 
12 Bard, Alexander & Söderqvist Jan: Nätokraterna: Boken om det elektroniska klassamhället, 
Stockholm 2001 (passim) 
13 Ilshammar, Lars & Larsmo, Ola: net.wars: kampen om nätet, Stockholm, 2:a uppl. 1999 (passim) 
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samt delta i den offentliga debatten. Det andra synsättet grundar sig på en 

direktdemokratisk uppfattning och Internet ses som ett sätt att flytta makten till 

medborgarna, bland annat via Internetbaserade folkomröstningar.14 

I mitt resonemang kring Internet och demokrati kommer jag endast att diskutera 

frågorna utifrån ett perspektiv där Internet ses som en arena där medborgare kan 

samla information och debattera samhällsfrågor. Jag utgår alltså från den representativa 

demokratin. Jag kommer inte att ta upp frågor kring och debatten om 

direktdemokrati via Internet eller andra former av Internetaktivism. 

Ytterligare en avgränsning ligger i det faktum att jag undersöker en webbplats 

tillhörande en svensk facklig organisation. Jag kommer därför att begränsa mig till att 

undersöka svenska förhållanden och drar därför inte några generella slutsatser om 

några andra regioner. I den mån jag tar upp andra länder än Sverige gör jag detta i 

jämförande syfte eller för en bakgrundsteckning. Sverige är ett land som kan 

karaktäriseras som postindustriellt och tillhör, som jag i det följande kommer att visa, 

på flera sätt en grupp av länder som har en ledande ställning när det gäller 

informationsteknologi. Sverige är dessutom en välfärdsstat vilket ger särskilda 

institutionella förutsättningar. Detta är viktigt att hålla i minnet eftersom slutsatser 

dragna om förhållandena i ett land som Sverige inte utan vidare kan generaliseras för 

andra länder. 

1.3 Definitioner och begrepp 
Med begreppet medborgarengagemang avser jag medborgarens intresse för och 

aktiva deltagande i politik och samhällsfrågor. Detta behöver inte ta sig uttryck i 

intresse för och aktivitet i traditionella, etablerade politiska partier utan kan även 

innebära ett engagemang i fackföreningsrörelsen, traditionella folkrörelser som 

arbetar med samhällsfrågor eller nyare rörelser och nätverk med denna inriktning. 

Medborgarengagemanget behöver inte nödvändigtvis vara knutet till dessa 

organisationer och nätverk utan kan även bestå i ett intresse som tar sig uttryck i 

aktiviteter på ett individuellt plan, som att rösta och att delta i debatt och diskussion i 

såväl det offentliga rummet som i den mer privata sfären. 

Kopplar man ihop medborgarengagemang med informationsteknologi kan man 

tala om begreppet Internet Engagement. Detta begrepp innefattar medborgarens 

användande av Internet för att söka information om och delta i debatten om politik 

                                                 
14 Ilshammar, Lars: Offentlighetens nya rum – Teknik och politik i Sverige 1969 – 1999 , 
DemocrIT nr. 1,  
    Örebro Studies in History 2, Universitetsbiblioteket Örebro, 2002, s. 79 ff 
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och samhällsfrågor. Begreppet innefattar även mobilisering av grupper och individer 

via Internetresurser. Jag använder det engelska begreppet Internet Engagement när 

jag diskuterar teorier baserad på engelskspråklig litteratur. I texten använder jag även 

uttrycket medborgarengagemang via Internet samt Internetengagemang och 

avser då samma begrepp. 

Hur man ser på relationen mellan Internet och demokrati är till viss del beroende 

av vilken demokratisyn man har. Jag har därför ansett det vara nödvändigt att 

närmare definiera den demokratisyn som ligger till grund för uppsatsens mer 

övergripande resonemang om demokratifrågor. Då jag använder begreppet demokrati 

avser jag en parlamentarisk, representativ demokrati. I uppsatsen kommer jag att 

diskutera Sveriges institutionella förutsättningar för att vara en IT-nation vilket har 

återverkningar på individens möjligheter att få tillgång till tekniken. En faktor som styr 

individens möjligheter till detta är, enligt den teoretiska modell jag använder, graden 

av demokratisering. För att i någon mån kunna ge ett mått på graden av 

demokratisering i Sverige och för att kunna göra jämförelser med andra länder 

ansluter jag mig till den Schumpeterianska definitionen av vilka kriterier som skall 

uppfyllas för att ett system skall kunna kategoriseras som en representativ 

demokrati.15 Dessa kriterier är: 

• Ett pluralistiskt system där partier och individer har möjlighet att, genom fria 

och regelbundet hållna val, tävla om alla positioner i de beslutande 

församlingarna. Genom valen hålls de folkvalda ansvariga och ett nödvändigt 

villkor för detta är transparens hos de beslutsfattande organen. 

• Alla medborgare skall kunna delta i valen på lika villkor. Allmänna val ger 

medborgaren möjlighet att formulera och uttrycka sina åsikter och att låta 

dessa avspeglas i valet där alla röster skall väga lika. 

• Vissa medborgerliga fri- och rättigheter som yttrandefrihet, pressfrihet, 

mötes- och organisationsrätt måste garanteras för att säkerställa pluralistisk 

tävlan och medborgerligt deltagande i den demokratiska processen. Detta är 

viktigt även för att garantera medborgarnas tillgång till information från flera 

olika källor så att de kan göra upplysta val medvetna om de alternativ som 

finns. Detta kriterium är även nödvändigt för att beslutsprocessen skall bli så 

transparent som möjligt. 

Denna definition av demokrati kan kritiseras men den har klara fördelar inte minst 

eftersom definitionen är en av de mest allmänt accepterade.16 Definitionen har 
                                                 
15 Schumpeters definition av representativ demokrati finns återgiven i Norris (2001)s. 101 - 103  
16 Norris (2001) s. 102 
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ytterligare en fördel då den kan användas för jämförelser mellan olika länder och 

system då den kan operationaliseras till ett index bestående av mätbara faktorer.17 Det 

är ett sådant index som ligger till grund för de siffror jag hämtat från demokratiinstitutet 

Freedom House som varje år publicerar en slags rankinglista över graden av 

demokratisering i världens olika stater.18 

1.4 Teoretiska perspektiv 
Det har visat sig vara svårt att finna en teori i egentlig mening att anknyta min 

undersökning till. Detta är inte så konstigt med tanke på att detta forskningsfält är 

relativt nytt. Jag har istället bedömt det vara lämpligare att använda mig av två 

teoretiska modeller som kan tjäna som ett teoretiskt perspektiv och en tolkningsram 

att förstå materialet utifrån. Jag kommer sålunda att undersöka om detta teoretiska 

ramverk är fruktbart att tolka undersökningsresultaten utifrån och om resultaten 

avspeglar teorierna. 

De teoretiska modellerna har jag hämtat från statsvetaren Pippa Norris som har 

skrivit om Internet och demokratifrågor i boken Digital Divide: Civic Engagement, 

Information Poverty and the Internet Worldwide. Den första modellen handlar 

om den digitala klyftan eller ”the Digital Divide”.19  Den digitala klyftan återfinns på 

tre nivåer, säger Norris. Den globala klyftan är den klyfta som finns mellan 

informationsrika och informationsfattiga regioner och länder. Tillgången till Internet är 

här en viktig faktor. Med vissa undantag går skiljelinjen i stort mellan den 

industrialiserade och postindustriella västvärlden och den övriga världen. 

På nästa nivå talar Norris om en social klyfta inom länder där vissa 

socioekonomiska grupper står utanför Internet och informationssamhället. 

Den tredje klyftan är den demokratiska klyftan. Även om antalet uppkopplade 

till nätet är högt i ett land så kan det, säger Norris, finnas en klyfta mellan de grupper 

som använder Internet för ett politiskt och samhälleligt engagemang och de som inte 

gör det. Detta reser frågan om Internet kommer att transformera, dvs. förändra,  det 

politiska livet genom att ge nya grupper ett medium för detta engagemang eller om 

det kommer att användas av och stärka positionerna hos de redan engagerade och 

etablerade. 

Norris utgår från det hon kallar The Internet Engagement Model. Denna modell 

åskådliggör på tre olika nivåer de faktorer som avgör individernas tillgång till och 

                                                 
17 Norris (2001)s. 102 - 103 
18 Freedom House 2002, http://www.freedomhouse.org 
19 För det följande, se Norris (2001) s. 3-17  
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användande av Internet som en resurs för att söka information om och engagera sig i 

politiska frågor och samhällsfrågor. På den första nivån ligger den nationella kontexten 

vilken innefattar den teknologiska, socioekonomiska och politiska miljön i landet. 

Denna kontext bestämmer spridningen av Internet i landet. På nästa nivå, den 

institutionella kontexten, är det virtuella politiska system som ger en struktur för 

samspelet mellan medborgarna och staten. Detta inkluderar användandet av digital 

informations- och kommunikationsteknologi av stat och civilsamhälle. På mikronivån 

eller den individuella nivån återfinns de resurser och de motiverande faktorer som 

bestämmer vem som deltar i det virtuella politiska systemet. Modellen kan illustreras 

på följande sätt: 
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Figur 1. The Internet Engagement Model 

Illustrationen är hämtad från Norris 2001, s. 15. 

För denna studie är den individuella nivån den mest väsentliga. Den digitala klyftan 

handlar om de resurser eller socioekonomiska faktorer, som bestämmer individens 

tillgång till Internet.20 Enligt teorin om den digitala klyftan är dessa faktorer kön, ålder, 

inkomst, bostadsort, utbildning, yrke, samt etnisk tillhörighet. Dessutom återfinns här 

även faktorn ”teknologisk spridning”. 

När det gäller kön har enligt teorin män i större utsträckning än kvinnor tillgång till 

Internet, även om skillnaderna i tillgång till Internet mellan könen, åtminstone i 

västvärlden, är den klyfta som minskar snabbast. Generationsklyftan eller 

åldersklyftan innebär att människor i yngre åldrar i högre utsträckning har tillgång till 

Internet än de som tillhör äldre generationer. Inkomstklyftan återspeglas i att 

låginkomsttagare i mindre utsträckning har tillgång till Internet. När det gäller 

bostadsort är det mer sannolikt att en individ bosatt i en storstadsregion är 

uppkopplad till Internet än att en person på landsbygden är det. Personer med låg 

utbildning är underrepresenterade bland Internetanvändarna och ser man till yrke har 

personer i akademikeryrken oftare tillgång till Internet än de som har traditionella 

arbetaryrken. Utbildning innefattar även datorkunskaper varför datautbildning i någon 

form också är en faktor.  Nästa faktor, etnisk tillhörighet, baserar sig på 

forskningsresultat från USA och Storbritannien där man funnit att personer som tillhör 

                                                 
20 Norris (2001), s. 68-92 
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en etnisk minoritetsgrupp i mindre utsträckning än den vita majoriteten har tillgång till 

och använder sig av Internetresurser. 

Den sista faktorn är teknologisk spridning. Detta, säger Norris, innebär att de 

individer och hushåll där man har tillgång till andra, traditionella media och teknologi 

som telefon, mobiltelefon, morgontidning och TV samt annan teknologi över huvud 

taget (Video, CD-spelare, dvd), i högre grad än andra har tillgång till och använder 

sig av Internet. Tillgång till Internet i hemmet är i sig en viktig faktor. 

Den andra stora faktorn som avgör vilka som använder sig av Internet är 

motivationsfaktorn. Denna faktor hör samman med teorin om reinforcement eller 

mobilization.21 Norris kallar detta omväxlande för en teori, en hypotes och ett 

perspektiv. Jag kallar det för enkelhetens skull därför för en teori. Dessa teorier hör 

samman med deltagandehypotesen (the participation hypothesis) vars 

huvudantagande är att Internet kommer att påverka det offentliga livet antingen 

genom att mobilisera nya grupper som tidigare stått utanför politik och samhällsliv 

(mobilization) eller genom att stärka positionerna för de grupper som redan 

engagerar sig i politik och samhällsliv via traditionella kanaler (reinforcement). En 

viktig faktor här är motivation. Motivationsfaktorn består främst i politiskt intresse 

och deltagande.  

Enligt mobilizationperspektivet kommer de nya möjligheterna till att samla 

information, skaffa oss insyn i myndighetsutövningen och att delta i debatten via det 

offentliga rummet att förändra politiken. Nya grupper kommer att få tillträde till de 

offentliga arenor där samhällsfrågor diskuteras. De kommer dessutom att få en större 

möjlighet att samla information och myndighetsutövningen kommer att bli mer 

transparent. Detta kommer att leda till en mobilisering av personer och grupper som 

tidigare stått utanför det politiska livet eller inte varit engagerade. Detta nya 

engagemang kommer att utmana rådande strukturer och eliter varigenom det politiska 

livet transformeras eftersom nya grupper med nya värderingar kommer att få en 

starkare ställning i samhällsliv och politik. 

Enligt reinforcementperspektivet kommer stora grupper att stå utanför det 

offentliga rum där information om politik och samhälle finns och där dessa frågor 

diskuteras. Internet kommer inte att innebära den fördjupning av demokratin som 

Internetoptimisterna förutspådde – åtminstone inte för det stora flertalet. Internet 

kommer istället att bli ytterligare ett verktyg för de redan etablerade och kanske 

kommer dessa grupper att uppleva en fördjupning av demokratin. Detta är dock 

ingenting som transformerar politik och samhällsliv – snarare styrks rådande 

                                                 
21 Norris (2001), s. 195-196 samt s. 217-229 
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strukturer. Detta är det perspektiv jag kommer att undersöka då jag i min 

undersökning ställer frågor om det är nya grupper eller de redan etablerade och 

intresserade som använder sig av fackliga organisationers webbplatser. 

1.5 Hypoteser och frågeställningar 
Utifrån de ovan beskrivna teoretiska perspektiven drar jag följande hypoteser: 

 

H1: Bland användarna är grupper som kvinnor, äldre, invandrare, hushåll och 

individer med låga inkomster, lågutbildade, människor i arbetaryrken och 

människor som bor utanför städerna underrepresenterade.  

H2: Ett flertal av användarna har någon form av datautbildning samt tillgång till Internet 

i hemmet. 

H3: Det finns en hög grad av teknologisk spridning hos webbplatsens användare. 

H4: Användarna är aktiva och engagerade i samhällsfrågor, politik och/eller fackliga 

frågor och besöker även andra webbsidor med liknande innehåll. De är även 

etablerade i den meningen att de i högre grad än andra har fackliga och eller 

politiska förtroendeuppdrag. 

Dessa hypotesers giltighet kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: 

Hur är de olika demografiska faktorerna kön, ålder, inkomst, utbildning, ursprung, 

och bostadsort representerade bland användarna? 

Är personer som arbetar inom de yrkeskategorier Svenska 

Kommunalarbetareförbundet organiserar (arbetaryrken) i minoritet bland 

webbplatsens besökare? 

Hur ser graden av teknologisk spridning ut bland användarna? 

Har användarna gått någon form av datakurs? 

Har användarna tillgång till Internet i hemmet? 

Hur stor andel av användarna är medlemmar av fackliga organisationer och politiska 

partier? 

Hur stor andel av användarna har fackliga eller politiska förtroendeuppdrag? 

Vilken grad av intresse för politik och samhällsfrågor finns hos användarna? 
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Är användarna engagerade i folkrörelser eller andra samhällsorienterade nätverk? 

Besöker de som använder webbplatsen även andra webbplatser där politik och 

samhälle står i fokus? 

Debatterar användarna politik och samhällsfrågor på andra webbplatser eller via 

elektroniska diskussionsgrupper och e-postlistor? 

Hur stor andel av de som ofta följer debatten på webbsidans debattforum och själva 

är aktiva i den genom att ofta skriva debattinlägg utgörs av de som redan är 

engagerade i samhällsfrågor och etablerade via förtroendeuppdrag? 

1.6. Studieobjektet och dess relevans 
 

Innan jag går in på andra frågor rörande metod och material vill jag börja med att 

argumentera för relevansen hos studieobjektet relaterat till de frågeställningar 

uppsatsen kretsar kring. Jag har som fallstudie valt att studera webbplatsen 

kommunal.se. Detta är Svenska Kommunalarbetareförbundets (SKAF) webbplats. 

Fackförbundens webbplatser undersöks sällan i studier rörande Internet, 

medborgarengagemang och den digitala klyftan. Man har framförallt koncentrerat sig 

på ett studium av politiska partiers webbplatser och webbplatser tillhörande 

regeringar och statliga samt kommunala institutioner (e-government). En av 

anledningarna till att man lämnat fackföreningsrörelsernas webbplatser därhän i 

diskussionen kan vara att man sett de fackliga organisationerna som särintressen.22  

Detta skulle då kunna ses som ett argument mot relevansen av min studie.   

De fackliga organisationerna kan ses som uttryck för särintressen, men dels vill 

jag hävda att även en organisation som företräder ett särintresse kan användas för att 

åskådliggöra medborgarengagemang. Dessutom vore det en förenkling att enbart se 

de fackliga organisationerna som särintressen – kanske särskilt när det gäller svenska 

förhållanden där fackföreningsrörelsen historiskt och idag är en etablerad del av det 

svenska politiska och samhälleliga livet och där anslutningsgraden är internationellt 

sett mycket hög. Den svenska fackföreningsrörelsens organisation fungerar dessutom 

som en representativ demokrati med förtroendevalda på olika nivåer och en nationell 

förbundsstyrelse i toppen. Beslut tas via kongresser i representativt demokratisk 

                                                 
22 Telefonintervju med Tommy Rosén, kommun- och landstingsförbundens representant i 
Justitiedepartementets IT-arbetsgrupp 
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ordning.23 Fackliga och politiska frågor flyter dessutom ofta in i varandra.  Därför 

lämpar sig SKAF som nationellt fackförbund väl för att studera den typ av 

frågeställningar som jag formulerat. 

Pippa Norris skriver bland annat om politisk aktivitet i det postindustriella 

samhället.24 Hon hävdar att fackföreningsrörelsen är en av de traditionella kanalerna 

för politiskt och samhälleligt engagemang, vid sidan om till exempel politiska partier 

och deltagande i allmänna val. Fackföreningsrörelsen är enligt henne allmänt ansedd 

som en av hörnstenarna i vad hon kallar civic society och är en av de kanaler genom 

vilka medborgarna dras in i det offentliga samtalet och livet.25   

Det finns flera skäl att anta att fackföreningsrörelsen spelar en central roll när det 

gäller politisk aktivitet.26  Fackföreningarna kan ses som sociala institutioner som 

utvecklas till nätverk och därigenom skapas normer, värderingar och förväntningar 

vilka uppmuntrar till delaktighet. Detta är särskilt viktigt för grupper som annars 

skulle riskera att bli marginaliserade. Facket ger också via sin organisation och 

verksamhet medlemmarna praktiska kunskaper i demokratins villkor och sätt att 

arbeta. Vidare ger fackföreningsrörelsen medlemmen en politisk medvetenhet och en 

känsla av identitet vilket kan motivera till politiskt och samhälleligt engagemang. Inte 

minst är det viktigt att se att fackföreningsrörelsen i Västeuropa har spelat en mycket 

central roll i politiken via sina formella och starka band till politiska partier. 

Medlemsantalet hos fackföreningarna i Västeuropa är idag på tillbakagång och så även 

i Sverige. Men faktum är att Sverige fortfarande tillhör de länder där högst andel av 

arbetskraften är fackansluten – år 1995 låg siffran här på strax under 80 %.27 Av 

kommunalarbetarna var så många som 92,3 % fackligt anslutna första kvartalet 

2000.28 

Fackföreningsrörelsen uppfyller kriterierna för att kallas en folkrörelse. Bland 

annat är den opinionsbildande, bygger på frivillighet, har geografisk spridning och stor 

anslutning samt arbetar genom demokratiska former. 29  SKAF är, liksom de andra 

LO-förbunden, uppbyggd enligt en representativt demokratisk modell med 

förtroendevalda som väljs av medlemmarna och leds av en demokratiskt vald 

styrelse som är ansvarig inför medlemmarna på årsmötet.30  
                                                 
23 Nelander, Sven: Facket som folkrörelse, LO:s löne- och välfärdsenhet, 
2001,http://www.lo.se/rapporter (passim) 
24 Norris, Pippa: Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge 2002 (Passim) 
25 Norris (2002) s. 168 
26 för detta påstående och de följande: se Norris (2002) s. 169 ff. 
27 Norris (2002). s.174 
28 Nelander, Sven: Facket som folkrörelse, LO:s Löne- och välfärdsenhet, augusti 2000 s. 14 Rapporten 
finns tillgänglig på www.lo.se  
29 Nelander (2000) s.3  
30 Nelander (2000)s. 3 samt s. 16 - 20 
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Historiskt har också fackföreningsrörelsen i Sverige en stark politisk ställning inte 

minst sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 vilket innebar att samarbetet mellan regeringen 

och arbetsmarknadens parter institutionaliserades. LO som organisation har historiskt 

och även idag starka kopplingar till Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och 

det är något som fortsatt ända in i vår tid. Intresseorganisationerna har haft en aktiv 

roll i beslutsprocessen rörande viktiga samhällsfrågor och fackförbunden har varit och 

är viktiga opinionsbildare och påtryckargrupper. 31 När det gäller relationen mellan 

LO och SAP är det ändå viktigt att påpeka att LO, trots de starka banden, markerar 

sin självständighet gentemot partiet och att man även gjort detta historiskt.32 

Genom ovanstående resonemang vill jag visa, att en undersökning av Kommunals 

webbplats är intressant då man vill undersöka frågor om Internet och medborgarens 

möjligheter till information om och engagemang i politik och samhällsfrågor. 

Kommunalarbetareförbundet är inte ett politiskt parti och är därför inte en direkt del 

av den parlamentariska demokratin. Däremot är förbundet en del av den fackliga 

rörelsen och därmed en del av en bred folkrörelse som traditionellt varit och är en 

del av det svenska politiska livet och en viktig kanal för medborgerligt engagemang. 

Fackföreningsrörelsen fungerar organisatoriskt som en representativ demokrati i sig. 

Dessutom utgör LO-förbunden en viktig opinionsbildare och påtryckargrupp, inte 

minst genom sin koppling till partipolitiken. Fackföreningsrörelsen skulle därför kunna 

sägas indirekt vara en del av den representativa demokratin. Att kunna söka 

information om lagar och avtal för arbetsmarknaden samt om förbundets verksamhet, 

stadgar, avtalsrörelser med mera samt att kunna delta i debatten är dessutom av vikt 

för medborgaren, vare sig medborgaren är medlem av Kommunal eller inte. Studien 

är därför viktig även ur ett allmänt perspektiv. Därför är undersökningsobjektet 

relevant för uppsatsens syfte. 

Kommunalarbetareförbundet är kanske särskilt intressant utifrån ett perspektiv 

som Hans De Geer framhåller i sin artikel En förnyad reflexion om den svenska 

modellen och arbetslivets förändringar.33  LO förbunden organiserar människor 

inom skilda sektorer och med olika arbetsgivare - privata och offentliga. Traditionellt 

har den fackliga kampen förts av och den fackliga vitaliteten funnits hos de manligt 

dominerade yrkesgrupperna inom industrin, anställda hos privata arbetsgivare. Detta 

har, enligt De Geer, förändrats och enligt många bedömare går arbetsgivare och 

                                                 
31 Se till exempel Thullberg och Österberg (red.): Den svenska modellen, Lund, 1994 (passim) 
32 Se till exempel Dahlkvist, Mats: ”Den instängda demokratin: Rörelsesocialism och statssocialism i 
svensk arbetarrörelse” i Civilsamhället som demokratins arena, Demokratiutredningens skrift nr 29, 
SOU 1999:112, s. 7 - 68 
33 De Geer, Hans: ”En förnyad reflexion om den svenska modellen och arbetslivets förändringar” i 
Österberg och Thullberg (red): Den svenska modellen, Lund, 1994, s. 107 - 123 
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arbetstagare inom den privatindustriella sektorn idag samman för att bevaka sina 

gemensamma intressen. Den nya grupp som kommer att stå i förgrunden för fackligt 

engagemang, kamp och vitalitet är idag enligt De Geer kvinnorna inom offentlig 

sektor. Han säger följande: 

Nej, det expanderande och militanta facket finns på den offentliga sidan, i de feminiserade och 
statusmässigt devalverade yrkena i vården, omsorgen och utbildningen. Det rosa facket, med det 
engelska uttrycket ’pink-collor-unions’, knyter samman kvinnokamp och facklig kamp till en ny 
kombination som kommer att söka sig andra former och uttryck än de traditionella. Det är i den 
offentliga sektorn som den fackliga kampen förs. 34 

Oavsett om De Geer har rätt i sin iakttagelse eller inte så säger detta något om 

medlemmarna i det fackförbund vars webbplats jag valt som studieobjekt. Det är 

inom Kommunal (SKAF) som dessa ”pink-collors” finns och faktiskt utgör 

majoriteten av fackförbundets medlemmar. Kommunal är kvinnodominerat. År 2000 

var drygt 80 % av Kommunals 609 312 medlemmar kvinnor.35 Den största 

yrkesgruppen inom kommunal är vårdbiträden som är en kvinnodominerad 

yrkesgrupp. Rent allmänt utgör dessutom Kommunals manligt dominerade 

yrkesgrupper en liten del av medlemsantalet jämfört med de kvinnodominerade 

yrkesgrupperna.36 

Kommunalarbetarna har låga inkomster jämfört med andra yrkesgrupper och 

trots att reallönerna för dessa grupper har ökat under senare delen av 90-talet så har 

man alltmer halkat efter andra yrkesgrupper.37 Få av kommunals yrken kräver 

eftergymnasial utbildning och därför kan vi anta att få av Kommunals medlemmar är 

högutbildade i den mening att de är akademiker även om många har kvalificerade 

yrkesutbildningar på gymnasial nivå. När det gäller personalutbildning och 

kompetensutveckling på arbetsplatsen är Kommunals medlemmar en eftersatt grupp. 

De av Kommunals medlemmar som får en veckas personalutbildning per år är 

betydligt färre än inom andra grupper.38 LO-förbundens medlemmar har dessutom 

tillgång till dator på arbetsplatsen i mindre utsträckning än andra grupper. År 2001 var 

siffran 39 % för LO-medlemmarna jämfört med 86 % inom TCO och 90 % inom 

SACO.39 Siffrorna gäller alla LO-förbund sammantaget och jag har inte funnit någon 

                                                 
34 DeGeer (1994) s. 113 
35 Kommunal i siffror. 2000. s. 6 Rapporten finns tillgänglig som pdf - fil på www.kommunal.se  
36 Kommunal i siffror, 2000, s. 10 
37 Kommunal i siffror, 2000, s. 36 ff 
38 Kommunalarnas röster – om frihet och förmåner i arbetet, Rapport från Svenska  
Kommunalarbetareförbundet, 2000, s. 5-6 Rapporten finns tillgänglig som pdf - fil på www.kommunal.se 
39 Nelander, Sven, Goding, Ingela & Ivarsen, Ove: Dator, klass, kön och ålder, Rapport från Lo:s Löne- och 
välfärdsenhet, september 2002, s. 18 http://www.lo.se  
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särskild statistik för Kommunals medlemmar. Ser man till statistiken visar det sig 

dock att det även finns könsskillnader inom LO-förbunden och tillgången till dator på 

arbetsplatsen. Siffrorna för 2001 gör gällande att av kvinnorna är det 32 % som har 

tillgång till dator på arbetet jämfört med 44% av männen.40 Då Kommunal är ett 

kvinnodominerat förbund finns det därför skäl att anta att tillgången till dator på 

arbetet ligger lägre inom Kommunal än för LO-genomsnittet. 

Jag har härigenom tecknat en bild av Kommunals medlemmar vilken är viktig 

utifrån teorin om den digitala klyftan. Kommunals medlemmar är till övervägande del 

kvinnor, många har en låg inkomst och därtill otrygga anställningsformer. Få är 

akademiskt utbildade och får dessutom inte utbildning via sin arbetsplats i särskilt hög 

grad. De är vidare en grupp som har tillång till datorer på arbetsplatsen i lägre grad än 

andra grupper. I korthet utgör de en grupp som, om antagandet att det finns en 

digital klyfta och att den ser ut på det sätt den beskrivits i litteraturen, skulle hamna 

utanför IT-samhället och därigenom ha en ganska liten chans till information och 

engagemang via Internet. Jag anser därför det vara relevant att undersöka en 

webbplats som bland annat riktar sig till en grupp med denna profil. Dessutom är 

Kommunal intressant att undersöka utifrån teorierna om reinforcement och 

mobilization. SKAF är ett förbund inom en nationell fackföreningsrörelse som 

fungerar som en representativ demokrati. Här är medlemmarna engagerade i olika 

grad. Vissa innehar förtroendeuppdrag eller arbetar på heltid inom förbundet. Detta 

ger skäl att anta att det finns åtminstone två grupperingar inom förbundet – de 

personer och grupper som är engagerade och etablerade inom fackföreningsrörelsen 

och de som inte är engagerade i lika hög grad och som inte är etablerade inom 

organisationen på samma sätt. Reinforcement - mobilizatioperspektivet föreslår då att 

Internet antingen kommer att förstärka de rådande strukturerna inom 

fackföreningsrörelse och bli ett redskap för en fördjupning av demokratin främst för 

de grupper som redan är fackligt engagerade och etablerade eller att den nya 

teknologin kommer att transformera även den fackliga rörelsen på samma sätt som 

anhängare av mobilizationperspektivet tror att det politiska livet kommer att 

förändras. 

Ytterligare en anledning till att jag valde SKAF: s webbplats som enda 

studieobjekt var att webbplatsen är öppen till sin struktur på ett sätt som ingen annan 

av de fackliga organisationernas webbplatser är. Här krävs inga lösenord för att 

komma in på webbplatsen. Vem som helst når den information som finns tillgänglig 

och vem som helst kan delta i den debatt som förs i webbplatsens debattforum. Den 

                                                 
40 Nelander, Goding & Ivarsen (2002). s. 18 
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öppna strukturen gav mig en möjlighet att studera webbplatsen på ett sätt som annars 

inte varit möjligt. Detta är också anledningen till att jag inte gjort en jämförande studie 

med andra fackliga organisationers webbplatser. Här krävs medlemskap och 

inloggning via lösenord för att nå all information och för att diskutera i de debattfora 

som finns på några av de jämförbara webbplatserna.41 

                                                 
41 se till exempel DIK-förbundets webbplats på http://www.dik.se där man bara når vissa sidor om man är 
medlem och har ett användarnamn och ett lösenord för inloggning. Ett exempel inom den politiska sfären är 
den folkpartistiska webbsidan liberal.se (http://www.liberal.se) där man också måste vara registrerad 
användare med lösenord för att nå all information och kunna delta i alla debatter. 
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1.7 Metod och material 

1.7.1 Internetforskningens metodologiska problem 
Internet är ett nytt medium som nått större spridning under det senaste decenniet. 

Detta har givit upphov till nya forskningsfält inom de samhällsvetenskapliga 

disciplinerna. Detta är inte oproblematiskt och den litteratur som finns visar på 

problemen med forskning kring ett så pass nytt och föränderligt medium som Internet 

är. Klassiska metodologiska krav och modeller reser nya problem för den som 

forskar kring Internet.42  

Sociologen Manuel Castells formulerar det så att forskningens objekt (Internet) 

utvecklas och förändras snabbare än forskningens subjekt (forskaren) och att 

forskningen, för att tala med Castells, i nuläget därför inte kan ”fullbordas”.43 Castells 

sammanfattar problemen genom att påpeka att forskarsamhället har svårt att följa 

förändringarna eftersom omvandlingen sker så snabbt och eftersom det fortfarande 

finns relativt få empiriska studier. Denna brist på tillförlitlig forskning leder, säger han 

vidare, till spekulationer och en tendens att ideologiskt präglade påståenden grumlar 

vår kunskap om Internets påverkan på ekonomi och samhälle.44 

Statsvetaren Pippa Norris skriver om svårigheten att bedriva forskning om 

Internet och Internetanvändning. Hon identifierar tre stora svårigheter med sådan 

forskning.45 Den första svårigheten ligger i att studera ett fenomen som förändras så 

snabbt som Internet gör. Denna förändring gäller både teknologin som sådan och den 

sociala anpassningen till detta medium som nått större spridning så sent som under det 

sista decenniet. Det är svårt att dra några slutsatser om ett sådant nytt medium och det 

är än svårare att hävda att dessa slutsatser skulle ha giltighet i ett framtidsperspektiv. 

Enligt Norris kommer detta första Internetdecennium förmodligen att visa sig vara 

atypiskt för utvecklingen, även om vi kan lära oss mycket av att studera trender 

                                                 
42 Se till exempel Jones, Steve (ed.): Doing Internet Research: Critical Issues and methods for 
Examining the Net, Thousand Oaks, Calif. (1999) (passim) 
43 Castells, Manuel: (2002), s. 18 
44 Castells (2002)s. 15 f. 
45 Norris, (2001), s.26 
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gällande Internetpolitik i högteknologiska länder.46 När vi gör detta måste vi dock 

vara medvetna om att dessa studier av informationsteknologins påverkan på samhället 

tenderar att bli vad Norris kallar ”blurred snapshots of a moving bullet”47 

Den andra svårigheten Norris beskriver är att kunna jämföra och generalisera 

resultat. Stordelen av den forskning som finns gäller förhållanden i USA och ännu 

finns väldigt lite systematisk, empirisk forskning som gäller förhållandena i andra 

länder. Internetanvändningen i USA är förmodligen atypisk, säger Norris, och man 

kan därför inte dra slutsatser om förhållandena i till exempel Kina, Sverige eller 

Ryssland utifrån forskning som är gjord i en amerikansk kontext.48 

Den tredje svårigheten Norris pekar ut gäller slutligen metodologiska 

överväganden. För den kvantitativa ansatsen är det, även med den mest avancerade 

teknologi som idag finns tillgänglig, mycket svårt att samla in mätbara data på ett sätt 

som uppfyller de krav traditionell kvantitativ forskning ställer.49 Fortfarande rör det 

sig, säger Norris, om ”guesstimates” när man via olika tekniker försöker mäta 

Internetanvändning.50  Dessutom måste forskning om Internet integrera erfarenheter 

från flera skilda discipliner som kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, sociologi 

och psykologi. Ingen metodologi kan, säger Norris, ensam fånga Internets 

komplexitet.51 Hon drar, utifrån ovanstående resonemang, slutsatsen att den mest 

fruktbara forskningsstrategin är att triangulera resultat från många olika källor och 

sammanfoga en mängd olika oberoende studier för att få en bild av mönster i flera 

olika länder.52 

Kommunikationsforskarna Fay Sudweeks och Simeon J. Simoff har skrivit om 

de svårigheter som uppstår när man försöker applicera traditionella sociologiska 

metoder i sitt studium av Internet.53 Vissa av de saker som är karaktäristiska för 

Internet, som till exempel föränderligheten, den snabba tekniska utvecklingen och 

användarbeteenden som ”browsing” har, säger de, komplicerat klassiska 

metodfrågor och forskningsscheman.54  För en kvantitativ forskningsansats är 

replicerbarhet en viktig förutsättning.55 Detta blir komplicerat när det gäller Internet, 

                                                 
46 Norris (2001), s. 26 - 32 
47 Norris (2001), s. 26 
48 Norris (2001), s. 33 - 35 
49 Norris (2001), s. 35 ff 
50 Norris (2001), s.36 
51 Norris (2001), s. 25 - 26 
52 Norris (2001), s. 36 ff 
53 Sudweeks, Fay & Simoff, Simon J.,:  “Complementary Explorative Data Analysis: The Reconciliation 
of Quantitative and Qualitative Principles” I Jones, Steve (ed.): Doing Internet Research: Critical 
Issues and methods for Examining the Net, Thousand Oaks, Calif. (1999) s. 29 - 55 
54 Sudweeks & Simon (1999), s. 30 ff 
55 Sudweeks & Simon (1999), s. 33 ff 
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inte minst eftersom Internet hela tiden förändras teknologiskt. Vi kan helt enkelt inte 

garantera att samma förhållanden råder varje gång vi upprepar ett experiment.56 På 

grund av detta och andra skäl föreslår författarna att man frångår den traditionella 

dikotomin mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. De föreslår istället att kvalitativa 

och kvantitativa metoder integreras.57  

Problemet med replicerbarhet och intersubjektiv prövbarhet har diskuterats av 

statsvetaren Richard Davies som gjort innehållsanalyser av diskussionsgrupper på 

Internet. Han påpekar att eftersom innehållet på Internet ändras snabbt så är inte bara 

replicerbarheten ett problem. Det är till och med problematiskt att bevisa att man 

faktiskt observerat en företeelse på webben. Internet är ett dynamiskt och 

föränderligt medium och detta ställer forskaren inför helt nya dilemman som det ännu 

inte finns klara metodologiska sätt att lösa.58  Även om man, som Davis, försöker 

lösa problemet med replicerbarhet genom att ladda ned webbsidor till sin dator 

kvarstår problemet att det jag observerar på webben vid ett givet tillfälle kanske inte 

kan observeras av en annan forskare vid ett senare tillfälle. Detta är ett 

metodologiskt problem som vi i nuläget får acceptera, säger Davis.59  

Ytterligare ett problem med Internet hör samman med surveyundersökningar. 

Forskarna Witmer, Colman och Katzman konstaterar att det finns mycket lite 

litteratur om metodologiska aspekter av Internetbaserade surveys.60 Man kan ändå 

konstatera att oberoende av hur man distribuerar undersökningen (via e-post eller via 

en webbsida) så resulterar surveys via Internet ofta i mycket låg svarsfrekvens. När 

det gäller traditionella surveyundersökningar brukar en svarsfrekvens på 50 % ses 

som ett absolut minimum medan svarsfrekvensen för internetsurveys ofta ligger på 

mindre än 10 % av urvalet eller populationen.61 Detta får konsekvenser för hur man 

ser på resultaten av sådana undersökningar. Accepterar vi en så låg svarsfrekvens är 

frågan om vi kan anse att resultaten är representativa och generaliserbara. Gör vi det 

inte är frågan om vi över huvud taget anser det vara meningsfullt med denna typ av 

forskning. 

Bristen på tillförlitiga metoder reser onekligen frågan om det meningsfulla i att 

göra denna typ av underökningar. Enligt min mening är det meningsfullt och väl värt 
                                                 
56 Sudweeks & Simon (1999), s. 38 
57 Sudweeks & Simon (1999), s. 30, 38 - 52 
58 Davis, Richard: The Web of politics: The Internet´s Impact on the American Political System, 
    Oxford University Press, 1999, s. 187 ff 
59 Davis (1999), s. 187 
60 Witmer, Diane F., Colman, Robert W. & Katzman, Sandra Lee: “From Paper-and-Pencil to Screen-and-
Keyboard: Toward a Methodology for survey Research on the Internet” I Jones, Steve (ed.): Doing 
Internet Research: Critical Issues and Methods for examining the Net, Thousand Oaks, Calif. 
(1999) s. 147 
61 Witmer, Colman & Katzman (1999),  s.147 f 
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risken att resultaten blir kritiserade om man är medveten om problemen och drar 

slutsatser med en viss försiktighet. På detta sätt kan vi ändå uppnå viss empirisk 

kunskap om de fenomen och problem som faktiskt behöver kartläggas och under 

processens gång kan forskarsamhället arbeta fram metoder som är godtagbara utifrån 

de erfarenheter som dras av dessa studier. Kommunikationsforskarna Ananda Mitra 

och Elisia Cohen skriver att denna osäkerhet är en del av villkoren för forskning 

kring Internetanvändning i nuläget. Eftersom metoderna är oprövade och därigenom 

icke tillförlitliga garderar sig forskare genom att nogsamt påpeka att de resultat de 

presenterar kan kritiseras och att de mycket väl kan omkullkastas snabbt.62 

För att sammanfatta ovan förda resonemang finns det stora problem med 

samhällsvetenskaplig forskning kring Internet. Det är ett nytt medium som givit 

upphov till nya forskningsfält där metoder från flera olika discipliner används. Det 

finns fortfarande relativt få empiriska studier vilket leder till svårigheter att generalisera 

resultaten. Därtill kommer en rad metodologiska problem vilket gör det svårt att 

använda klassiska vetenskapliga metoder och att göra detta på ett adekvat sätt som 

uppfyller de stränga krav som måste uppfyllas för att garantera intersubjektiv 

prövbarhet och generaliserbarhet. Det blir alltså svårt för forskaren att hävda 

resultatens vetenskaplighet. Detta får givetvis konsekvenser även för min uppsats 

vilket jag kommer att redogöra för i det följande. 

 

 

1.7.2 Metodologiska överväganden 
Jag använder mig av en hypotetiskt – deduktiv metod där jag via en analys av 

empiriska data försöker falsifiera mina hypoteser. Dessa data, utifrån vilka 

hypotesernas giltighet kontrolleras, har jag tagit fram via en survey (frågeformulär) 

med en kvantitativ ansats. Det faktum att jag valt att göra en kvantitativ undersökning 

via en webbaserad survey  reser särskilda metodologiska frågor. Det gör även det 

faktum att undersökningen sker via webben och om Internetanvändning utifrån det 

ovan förda resonemanget om de metodologiska problem den som genomför en 

undersökning via och om Internet ställs inför. 

Undersökningen baserar sig på en survey som syftar till att mäta en rad variabler 

hos besökarna på kommunal.se. Jag har konstruerat ett frågeformulär med 24 frågor 

som syftar till att mäta variabler som är relevanta för mina frågeställningar. Dessa 

                                                 
62 Mitra, Ananda & Cohen, Elisa: ”Analyzing the Web: Directions and Challenges” I Jones, Steve (ed.): 
Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for examining the Net, Thousand Oaks, Calif. 
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frågor och deras relevans kommer jag att återkomma till i samband med att denna 

undersökning presenteras. Resultaten jämförs sedan med tillgänglig statistik för att få 

en uppfattning om huruvida olika faktorer förekommer proportionerligt bland 

webbplatsens besökare jämfört med befolkningen i övrigt och i vissa fall jämfört även 

med målgruppen kommunalarbetare. Detta leder till en i första hand deskriptiv 

(beskrivande) ansats.63 Här blir frågor om representativitet viktiga för att möjliggöra 

att resultaten blir generaliserbara.64   

 

1.7.3 Urval, svarsfrekvens och representativitet 
Den population som är föremål för min undersökning är besökarna på webbplatsen 

kommunal.se.  En totalundersökning är en undersökning av samtliga enheter i en 

population. Detta är i mitt fall inte genomförbart vilket i forskningssammanhang dock 

snarare är regel än undantag då man sällan, av ekonomiska och tidsmässiga skäl, kan 

göra detta.65 Det jag då gjort är att istället använda mig av ett stickprov. Ett stickprov 

bör vara representativt och kan beskrivas som en miniatyrkopia av populationen.66 

För att kravet på representativitet skall uppfyllas bör stickprovet vara slumpmässigt 

utifrån en urvalsram (en förteckning av populationens enheter) där man via olika 

urvalsmetoder kan försäkra sig om att urvalet blir randomiserat (slumpmässigt).67 

Detta innebär genast ett problem då ingen förteckning finns över den population som 

besöker en webbplats. I teorin skulle man kunna spåra besökare via t.ex. IP-nummer 

och sedan skicka ut enkäter till individer som valts ut via randomisering. I praktiken 

är detta ogörligt. Faktum är att vi inte med säkerhet kan veta hur stor populationen 

”besökare på kommunal.se” är.  Webbplatsen får ungefär 1200-1300 besök 

dagligen.68  Här vet vi dock inte hur många av dessa besök som görs av unika 

individer. 

En väg hade givetvis varit att låta medlemmarna i Svenska 

kommunalarbetareförbundet utgöra populationen och att via ett randomiserat urval 

skicka ut en postenkät till ett representativt antal. Detta hade inte varit ekonomiskt 

genomförbart och dessutom hade det inte besvarat mina frågeställningar då det jag 

undersöker är besökare på kommunal.se och inte medlemmar i SKAF. Webbplatsen 

riktar sig till SKAFs medlemmar och just denna kategori är, vilket jag tidigare 

                                                 
63 Rosengren, Karl Erik & Arvidsson, Peter: Sociologisk metodik , 4: e upplagan, Solna, (1997) s. 90 
64 Rosengren & Arvidsson (1997), s. 90 
65 Rosengren & Arvidsson (1997), s. 134 
66 Rosengren & Arvidsson (1997). s. 134 
67 Rosengren & Arvidsson (1997), s 134 ff 
68 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby, 2003-01-15 
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argumenterat för, intressant att undersöka. Då tillträde till webbplatsen inte förutsätter 

medlemskap i SKAF (det finns till exempel inga lösenordsskyddade delar) så är det 

snarare intressant att undersöka vilka det är som besöker den och då inkludera alla 

besökare vare sig de är medlemmar i SKAF eller inte. På så sätt skulle man kunna se 

om webbplatsen och dess resurser används främst av SKAF-medlemmar eller om 

det är andra grupper som dominerar bland besökarna. Som jag tidigare argumenterat 

för är det omöjligt att fastställa den totala populationen. Därför har jag gått till väga på 

det sättet att jag gjort en webbsida med ett formulär där besökarna kan fylla i sina 

svar via kryssfrågor. Formuläret skickas sedan till en databas där svaren lagras. En 

länk till formuläret har, med hjälp av webbmaster på kommunal.se, publicerats på 

webbplatsen och länken har legat ute under perioden 2003–02-01 till 2003-04-01.  

Kan urvalet sägas vara slumpmässigt och representativt? Eftersom 

respondenterna har valt att svara uppfyller urvalet inte kriterierna för slumpmässighet. 

Väl medveten om att jag inte uppfyller kravet på ett slumpmässigt urval har jag ändå 

valt att behandla resultaten som om de vore representativa men med viss försiktighet. 

Svarsfrekvensen utgör också ett problem i sammanhanget. Jag har fått 595 svar vilket 

faktiskt var över förväntan. Den allmänna tendensen vad gäller surveyundersökningar 

distribuerade via Internet är att svarsfrekvensen är förhållandevis låg.69 Utifrån detta 

kan man förmoda att svarsfrekvensen även är låg i min undersökning, men detta är 

inget vi kan veta med absolut säkerhet. Antalet respondenter är ändå numerärt sett 

relativt högt. Trots allt är det inte stickprovets storlek som har avgörande betydelse, 

utan det slumpmässiga urvalet.70 

Sammanfattningsvis är jag medveten om undersökningens svagheter men har 

ändå valt att genomföra den på detta sätt eftersom det är det enda sätt på vilket det 

för mig i nuläget är möjligt. Jag hoppas ändå att via undersökningen kunna skönja 

vissa tendenser i materialet och den fyller även sitt syfte genom att visa att en sådan 

här undersökning är möjligt och intressant att genomföra även om resultaten kan 

kritiseras. Undersökningen skall snarare ses som ett litet empiriskt exempel eller en 

första empirisk orientering inom ett område där det ännu inte finns så många 

forskningsresultat att tillgå.  

1.7.4 Externt och internt bortfall 
Externt bortfall innebär att svar från vissa individer i en undersökning saknas. Detta 

kan bero på att man inte når vederbörande med sin undersökning eller att en person 
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helt enkelt vägrar att svara.71 Hur är det då med det externa bortfallet i min 

undersökning? Å ena sidan kan man se det så att jag inte har något externt bortfall 

eftersom det varit frivilligt att svara och att de som svarat därför utgör den 

undersökta populationen. Ett annat sätt att tolka frågan om externt bortfall är att de 

som surfat förbi min undersökning utan att delta utgör det externa bortfallet. Jag ser 

detta som en mer trolig tolkning. Däremot kan jag inte uppskatta hur stort det 

externa bortfallet är av tidigare anförda skäl. 

Internt bortfall innebär att respondenten ställt upp på att vara med i 

undersökningen men att han eller hon inte avgivit något svar på enstaka frågor.72 Internt 

bortfall uppkommer oftast till följd av konstruktionen av frågeformuläret.73 Orsakerna 

kan vara att man inte sett frågan, glömt att svara på den eller att man vägrar svara på 

en viss fråga eftersom den till exempel uppfattas som känslig.74 En speciell form av 

internt bortfall är när personen i fråga har markerat svarsalternativet ”vet ej” trots att 

han eller hon vet, vilket skall skiljas från legitima ”vet ej” svar.75 Till stor del kan 

internt bortfall minskas eller undvikas genom utformningen av frågeformuläret.76 

Sådana överväganden har gjorts från min sida och jag kommer att redovisa dem i min 

framställning.  

Ett visst internt bortfall har uppkommit i min undersökning. Flera frågor har 

besvarats av samtliga respondenter men i flera fall har en eller två inte svarat på frågan 

vilket får ses som ett litet internt bortfall. Ett större internt bortfall har jag framför allt 

haft i tre av frågorna. Så många som 8 % av respondenterna har inte besvarat frågan 

om vilket kön de har. Orsaken till detta kan troligen sökas i det faktum att det är 

frågeformulärets första fråga och att de två svarsalternativen placerats direkt efter 

texten varför frågan och svarsalternativen varit lätta att missa. Även frågan om 

respondenten är medlem av ett politiskt parti har lämnats obesvarad av 11 personer 

eller 2 %. Frågan kan eventuellt ha uppfattats som känslig eller för privat. Den fråga 

som har besvarats av minst antal personer är den sista som handlar om vilka 

eventuella funktioner respondenten saknar på webbsidan. Frågan är den enda som 

har ett öppet svarsalternativ – respondenten får själv fritt formulera ett svar i ett 

textfält. Förklaringen kan antingen ligga i att respondenterna inte saknat/ inte tänkt på 

att de saknat någon funktion eller att man helt enkelt inte velat eller kunnat formulera 

sig fritt i skrift. 
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Sammanfattningsvis är inte det interna bortfallet så stort i de flesta frågorna. 

Frågan om kön har ett stort bortfall, men liksom när det gäller frågan om 

partitillhörighet har jag valt att ändå ta med den i min undersökning. När det gäller 

frågan om vad respondenterna saknar är det interna bortfallet så stort att jag inte 

anser det meningsfullt att ha med den i min framställning. Jag har även uteslutit den av 

andra skäl som jag kommer att redovisa nedan. För varje fråga har jag, när jag 

presenterar resultaten, redovisat det interna bortfallet. 

En speciell typ av internt bortfall beroende på webbplatsens konstruktion har 

dessutom uppkommit i min undersökning. Mitt frågeformulär lades ut via en webbsida 

med ett formulär som genom ett php-dokument skickades till en databas. När de 

första trettio svaren kommit in visade det sig att det smugit sig in ett fel i 

kodsträngarna för de flervalsfrågor som förekom i formuläret. Detta gjorde att 

fullständiga svar på flervalsfrågorna inte skickades till databasen. De övriga svaren 

behandlades däremot fullt korrekt av programmet. Kodsträngarna korrigerades och 

felet avhjälptes. Då de andra frågorna fått fulltständiga svar beslöt jag att ta med 

samtliga svar i min undersökning. I fallet med flervalsfrågorna har jag redovisat 

resultaten och räknat bort de felaktiga svaren varför det totala antalet respondenter 

för dessa frågor är något mindre än för de övriga. Detta redovisas i varje 

förekommande fall. 

 

1.7.5 Frågeformulärets utformning 
När det gäller utformningen av formuläret har jag tagit flera aspekter i beaktande. 

Witmer, Colman & Katzman poängterar att även om svarsfrekvensen för 

Internetsurveys generellt är låg så har de genom att göra en jämförande studie av 

svarsfrekvensen för tre enkäter de distribuerat via webben funnit faktorer som kan ge 

en något högre svarsfrekvens.77  De fann att man inte kan ”direktöversätta” de 

metoder man använder för traditionella surveys till webbaserade undersökningar. 

Detta innebär inte att man skall förkasta ”gamla” metoder för utförande och 

genomförande av surveys eftersom även webbaserade undersökningar bygger på 

samma grundläggande principer. Det gäller snarare att inse att mediet är annorlunda 

och att användarnas beteende är delvis annorlunda vilket ställer andra krav på 

undersökningar via webben.78 Bland annat måste man ge starka incitament till att delta 

i undersökningen eftersom Internetanvändare lätt kan surfa förbi en länk till en 

underökning eller ”kasta” ett dokument som kommer via e-post. Detta gäller särskilt 
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om ämnet inte engagerar eller känns tråkigt.79 Författarna säger därför att en ordentlig 

introduktion separat från formuläret är nödvändig.80 Däremot är formulärets längd och 

frågeantal av underordnad betydelse för svarsfrekvensen.81 

En försäkran om anonymitet samt ett i övrigt förtroendeingivande 

introduktionsbrev är också ett sätt att minska det interna bortfallet eftersom 

respondenterna då blir mer benägna att svara på samtliga frågor.82 

Ovanstående resonemang hade jag i åtanke då jag publicerade mitt frågeformulär 

via kommunal.se. Jag skrev ett presentationsbrev där jag förklarade syftet med 

undersökningen, gav en försäkran om anonymitet samt talade om varför det var 

viktigt att jag fick många svar. Jag angav även e-postadress för att respondenterna 

skulle ha möjlighet att ställa frågor. Webbplatsens Internetredigerare Tunde Ujvari 

har varit till stor hjälp då hon skapade en tydlig banner med länken till 

undersökningen. Denna banner  placerades väl synlig på webbplatsens förstasida. 

Mitt ursprungliga frågeformulär innehöll femtio frågor. Frågeformuläret testkördes i 

sin ursprungliga form i en grupp om tio undersköterskor och vårdbiträden den 5 

januari 2003. Efter respons från dessa har jag modifierat formuläret något. Jag beslöt 

att dra ned frågeantalet till 24 frågor då respondenterna i min testkörning ansåg att 

frågorna var för många och att formuläret därför tog för lång tid att fylla i. Jag behöll 

bara de variabler jag ansåg vara absolut nödvändiga att mäta. Frågorna är utformade 

så att svarsalternativen är bundna i samtliga fall utom för den sista frågan. Jag har valt 

bundna svarsalternativ eftersom detta underlättar jämförbarheten och bearbetningen 

av svaren.83 Jag har också medvetet valt att inte ta med några ”vet–ej” alternativ bland 

svarsalternativen för att undvika internt bortfall.84 Några av frågorna kändes sedan i 

det fortsatta arbetet med framställningen inte lika relevanta för uppsatsen varför de 

har valts bort när jag presenterar utfallet och gör min analys. De frågor som valts bort 

består av vissa av de delfrågor om vilka funktioner på webbplatsen som 

respondenterna använder samt en fråga om vilka funktioner respondenterna saknar på 

kommunal.se. Dessa frågor finns dock redovisade i det appendix med det fullständiga 

frågeformuläret som medföljer uppsatsen. 
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1.7.6 Övrigt material 
Det material jag använder mig av för att undersöka mina frågeställningar är de data 

som blivit tillgängliga för mig genom min survey. Detta material är ett primärmaterial 

som jag gjort en bearbetning av för att kunna presentera det på systematiskt sätt. I 

materialet kan man, vilket jag kommer att argumentera för längre fram i min 

framställning, mäta vissa variabler vilka är relevanta för mina frågeställningar. 

För att ge en bakgrundsbild till mina undersökningar har jag använt mig av 

litteratur, rapporter, riksdagstryck och tillgänglig statistik. Statistiken används även 

för att göra jämförelser med resultaten i min undersökning. Rapporterna kommer 

bland annat från IT-kommisionen och LO. Statistiska uppgifter har bland annat 

hämtats från SKAF, LO, SCB, Migrationsverket, Glesbygdsverket samt 

forskningsinstitutet Freedom House och från NUA som är ett företag som 

specialiserat sig på statistik rörande Internetanvändning världen över. För att 

komplettera uppgifter som varit nödvändiga för min uppsats har jag via e-post fått 

skriftliga frågor besvarade av Tunde Ujvari som är Internetredigerare på SKAF:s 

press- och informationsenhet och arbetar med webbplatsen kommunal.se. Dessa 

svar ingår också i mitt material liksom uppgifter inhämtade via telefonsamtal med Ove 

Ivarsen, IT-ombudsman på LO och Tommy Rosén som är kommun- och 

landstingsförbundens representant i justitiedepartementets IT-arbetsgrupp. Jag har 

även använt mig av Statens Offentliga Utredningar (SOU).  

 

1.8. Forskningsläge 
Sociologen Manuel Castells har gjort ett övergripande studium av Internet i ett 

samhällsperspektiv i boken Internetgalaxen: Reflektioner om Internet, 

ekonomi och samhälle. Han beskriver här Internets historia utifrån de speciella 

förutsättningar det växte fram ur och den frihetsideologi som präglade den tidiga 

Internetkulturen. Utvecklingen av informationsteknologin sker utifrån olika noder där 

kreativitet och kapital finns. Därför kommer inte de urbana områdena att tappa sin 

betydelse, säger Castells. Dessa noder interagerar med varandra oberoende av 

nationalstaternas gränser och globaliseringen blir därigenom ett resultat av 

utvecklingen. Manuel Castells tecknar här också en bild av den digitala klyftan som 

en illustration till sitt resonemang om informationsålderns noder, nätverkssamhällets 

deltagare och de som lämnas utanför. Han fortsätter med ett resonemang om 

informationsteknologins påverkan på samhället och gör en distinktion mellan 

informationsåldern och nätverkssamhället. Nätverkssamhället ställer gamla hierarkier 

på huvudet – du förtjänar här din position genom din betydelse för nätverket och inte 



 30

genom din titel. Castells skulle kunna karaktäriseras som teknikdeterminist i den 

meningen att han hävdar att det är kriserna som driver fram samhällsförändring och 

att övergången till nätverkssamhället blir en nödvändig konsekvens av 

informationsåldern. Det är inte ensamt tekniken som bestämmer hur samhället 

kommer att se ut, men kommer ändå att påverka samhällsordningen i en riktning där 

gamla hierarkier bryts ned. Hierarkiskt uppbyggda samhällen som till exempel Kina 

kommer inte att klara den övergång till nätverkssamhället som informationsteknologin 

tvingar fram utan att det gamla auktoritära politiska systemet bryter samman. 

Tillsammans med den finländske forskaren Pekka Himanen har Manuel 

Castells även skrivit rapporten The Finnish model of the information society. 

De definierar informationssamhället som ett samhälle som har en stark 

informationsteknologi (infrastruktur, produktion och kunskap) och de identifierar tre 

olika existerande modeller av informationssamhällen. Den första är Silicon-Valley-

modellen som är ett öppet informationssamhälle i en miljö som karaktäriseras av 

konkurrens och fria marknadskrafter. Som motpol till detta står Singapore-modellen 

som är ett exempel på ett auktoritärt informationssamhälle. Himanen och Castells 

säger att det finns en ”tredje vägens modell” mellan dessa två motpoler. Denna 

modell kallar de den finska modellen. Här kombineras ett öppet informationssamhälle 

med en socialt ansvarstagande välfärdsstat. Författarna analyserar de strukturella, 

kulturella och institutionella särdragen som ligger till grund för den finska modellen. 

De tar bland annat upp relationen mellan den finska staten och storföretag som 

Nokia och den effekt denna relation fått för satsningen på forskning och utveckling 

inom IT-sektorn. Vidare tar man upp historiska aspekter av välfärdsstaten och den 

relativt egalitära struktur som finns i landet. Detta tillsammans med statens uttalade 

ambition att integrera alla medborgare i IT-utvecklingen samt förekomsten av ”social 

hacking” – ett begrepp författarna lanserar för medborgerliga initiativ och initiativ 

tagna av icke statliga organisationer för att sprida kunskapen om hur man använder 

informationsteknologin till breda lager - skapar förutsättningar för en övergång till 

informationsåldern och nätverkssamhället utan att det innebär välfärdsstatens död. 

Tvärtom visar författarna att den mycket spridda uppfattning som säger att Silicon-

Valley modellens fria kapitalistiska system med mycket grovmaskiga sociala 

skyddsnät är den enda möjliga vägen att gå för ett samhälle som vill ligga i framkanten 

av informationssamhället inte stämmer. Välfärdsstaten kan via utbildningssatsningar 

och andra medvetna strategier i kombination med civilsamhällets insatser i form av 

social hacking i viss mån överbrygga den digitala klyftan. Detta har i sin tur en positiv 

inverkan på den teknologiska utvecklingen i landet. 

Statsvetaren Pippa Norris har skrivit flera böcker om informationsteknologin 

och dess inverkan på samhällsliv och politik. I boken Digital Divide: Civic 
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Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide gör hon en 

mycket ambitiös analys av orsaker och konsekvenser av den ojämlika fördelningen 

av informationsteknologi under Internets första decennium. Genom att studera en stor 

mängd tillgänglig statistik rörande olika aspekter av Internetanvändning tecknar 

Norris en bild av den digitala klyftan och dess olika aspekter. Den första nivån rör 

den globala klyftan mellan länder och regioner. Enligt Norris talar den samlade 

statistiken sitt tydliga språk: den globala klyftan existerar och har växt under 

Internetålderns första decennium. Merparten av de som bor i Afrika söder om 

Sahara, Latinamerika, Mellanöstern och delar av Sydostasien har inte tillgång till 

Internet. Tillverkning av mjukvara och andra informationsteknologiska produkter har 

hjälpt fram den teknologiska utvecklingen och givit ekonomisk tillväxt i vissa 

utvecklingsländer som Brasilien, Indien och Malaysia men faktum kvarstår att dessa 

regioner som helhet släpar långt efter. Norris slutsats är att den grundläggande 

orsaken till detta förhållande är bristen på ekonomisk utveckling. Dessutom är det så, 

poängterar Norris, att tillgång till digital teknologi i sig är en faktor som förstärker 

ekonomisk tillväxt och produktivitet varför de regioner som nu släpar efter kommer 

att halka efter ännu mer. 

På nästa nivå i Norris analys ligger den sociala klyftan inom länderna. Vissa 

grupper lämnas utanför informationssamhället och Internet även inom de länder som 

ligger på en hög teknologisk och ekonomisk nivå. Huvudorsaken ligger, säger Norris, 

i den socioekonomiska stratifiering som påverkar spridningen av teknologi till 

hushållen. Dessutom visar statistiken att klyftan relaterad till utbildningsnivå, inkomst 

och yrke inte visar några tecken på att försvinna ens i länder som Sverige, säger hon. 

Den demokratiska klyftan handlar om huruvida Internet kommer att vara en 

faktor som vitaliserar det offentliga livet genom att vara en kanal där andra grupper 

än de redan engagerade och etablerade kan delta i politik och samhällsliv. Norris 

drar här tre slutsatser. Hon har undersökt en rad politiska organisationers och 

institutioners webbplatser och konstaterar att de flesta är mycket konservativa när 

det gäller utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknologi. Det handlar 

fortfarande till stora delar om en kommunikation uppifrån-och-ned och på detta sätt 

finns det fortfarande bara små möjligheter för medborgaren att engagera sig och att 

göra sin röst hörd. Den andra slutsatsen Norris drar är att Internet inte lyckas 

mobilisera de som tidigare inte varit engagerade utan att Internet främst blivit ett 

verktyg och en kanal för de redan etablerade individerna och grupperna. Den sista 

slutsatsen hon drar är att Internet dock har en potential att förändra det politiska livet 

genom att Internet är en relativt billig kommunikationsteknologi även för små och 

resurssvaga grupper och rörelser. Dessa kan nå ut till fler, göra sin röst hörd och få 

tillgång till information vilket på sikt skulle kunna ändra den politiska kartan. 
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I uppsatsen  Preaching to the Converted?: Pluralism, Participation, and 

Party Websites börjar Pippa Norris med att konstatera att amerikansk forskning 

kring webbplatser med politisk anknytning visar på tre tendenser. För det första är 

amerikanska parti- och kandidatwebbplatser bättre på att stärka den representativa 

demokratin via pluralism än på att stärka direktdemokrati via aktivt deltagande. 

Särskilt framträder här en tendens att Internet ger utrymme för mindre partier och 

deras kandidater att delta i tävlingen om medborgarnas röster än traditionella medier 

som betal-TV, C-SPAN, tidningar och nationell TV. 

För det andra visar det sig att de flesta amerikanska politiska webbplatserna är 

konservativa i sin utformning i den meningen att kommunikationen främst går i 

riktningen uppifrån – och ned vilket får till följd att webbplatserna snarare framstår 

som elektroniska pamfletter än interaktiva fora. 

Den tredje tendensen är att webbplatserna primärt aktiverar de som redan är 

politiskt aktiva och intresserade och att de endast i mycket ringa omfattning får nya, 

tidigare inte politiskt aktiva grupper att intressera sig. 

Norris undersöker via statistik och innehållsanalyser av webbplaster om dessa 

förhållanden även gäller i en europeisk kontext. Hennes första slutsats är att Internet 

har ökat pluralismen i europeisk politik genom att göra mer information tillgänglig om 

mindre partier och partier utanför den etablerade, politiska mittfåran. Dessa partier får 

en röst och blir synliga i debatten. Som exempel tar hon les Verts i Frankrike, Dansk 

Folkeparti i Danmark och Movimento Sociale Fianna Tricolore i Italien. 

Den andra slutsatsen är att de europeiska politiska webbplatserna inte bara 

kommunicerar uppifrån–och-ned utan även nedifrån-och–upp. De karaktäriseras med 

andra ord av ett större mått av interaktivitet än sina amerikanska motsvarigheter. 

Slutligen konstaterar Norris att relativt få européer använder sig av de politiskt 

anknutna webbplatserna. Det är företrädesvis yngre människor som använder denna 

typ av resurser. Högutbildade personer och personer från högre sociala strata är 

dominerande bland användarna. Politiskt befinner sig de flesta i mittfåran till höger 

eller vänster. Sammanfattningsvis säger Norris att de europeiska politiska 

webbsidorna har större betydelse för det europeiska politiska livet genom sin 

förmåga att generera politisk pluralism än genom att aktivera tidigare icke politiskt 

aktiva grupper, vilket man gör endast i begränsad omfattning. 

Statsvetaren Richard Davis har i sin bok The Web of Politics: The 

Internet´s Impact on the American Political System studerat frågor omkring 

Internet och i vilken mån den nya tekniken påverkat det politiska livet i USA. Han har 

studerat politiska partiers och organisationers webbplatser och även gjort analyser av 

debattfora på webben där politik och samhällsfrågor diskuteras. De slutsatser han 

drar ligger i linje med Norris. De politiska organisationernas webbplatser utnyttjas 
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inte som en kanal där medborgarna kan göra sig hörda och aktivera sig. De har en 

ganska konservativ struktur och förändrar inte i sig det politiska livet utan fungerar 

snarare som anslagstavlor för de politiska partierna. I de debattfora han studerat 

(Usenet – grupper med politiska förtecken) har han bland annat funnit att män med 

akademisk utbildning är överrepresenterade bland deltagarna. I viss mån kan han 

även skönja att grupperna domineras av en etnisk grupp – vita amerikaner. Han drar 

därför slutsatsen att det, åtminstone i dagens USA, inte finns belägg för att Internet 

verkar som en mobiliserande kraft för de grupper som idag står utanför det politiska 

livet. Snarare stärks de strukturer som redan finns. 

Antropologen Grant Evans  som under lång tid studerat Laos har bland annat 

gjort en studie av webbaserade diskussionsgrupper för laotier. I sin bok The 

Politics of Ritual and Remembrance: Laos since 1975 ägnar han kapitlet 

identity@lao.net åt frågor kring Internet, demokrati och identitet. Hans utgångspunkt 

är att en viktig faktor för en totalitär stats förmåga att utöva makt och kontrollera sina 

medborgare är att ha total kontroll över masskommunikationen. Detta syftar bland 

annat, säger Evans, till att kontrollera medborgarnas minne och konstruktionen av 

detta eftersom det är vad som formar vår identitet. Detta är en av anledningarna till att 

auktoritära regimer närmast instinktivt reagerar mot Internet då det svårkontrollerbara 

flödet av information och kommunikation omöjliggör upprätthållandet av inflytandet 

över medborgarnas minne. Evans har studerat diskussionsgrupper där laotier i exil 

genom sina inlägg i diskussionen representerar ett ”motminne”. Evans fann, att även 

om de mest politiskt brännande diskussionerna ofta avbröts när det började hetta till, 

så verkade diskussionsgrupperna identitetsskapande hos åtminstone exillaotierna. Om 

och i vilken riktning detta påverkar laotierna i och utanför Laos i politisk mening är 

dock osäker.  

Historikern Lars Ilshammar har i sin doktorsavhandling Offentlighetens nya 

rum – Teknik och politik i dagens Sverige 1969 – 1999 behandlat svensk IT-

politik och dess konsekvenser för den nya offentliga sfär som är kopplad till Internet. 

Han har studerat lagstiftning gällande IT och kommunikationsteknologi under 

perioden. Hans grundtes är att IT-politiken i Sverige under 1960 – 1990-talen på 

den programmatiska nivån har haft tydliga demokratimål. Detta till trots har den 

praktiska politiken präglats av avreglering, konkurrens och internationell 

harmonisering vilket fått konsekvenser. Ilshammar säger att den traditionella offentliga 

sfären, där det talade och skrivna ordet, radio och TV är kommunikationsmedlen, 

tidigare garanterades av staten i den meningen att staten tog ett ansvar för dess 

infrastruktur. Vissa lagar och förordningar garanterade medborgerliga fri- och 

rättigheter och staten tog ett ekonomiskt ansvar då man byggde upp telenät och 

television. 
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Informationsteknologin är ett nytt sociotekniskt system som utvecklas under 

andra förutsättningar än de förhållanden som rådde då till exempel TV-mediet växte 

fram. Den period då informationsteknologin växte fram präglades av avregleringar 

och privatiseringar. Staten har överlämnat mycket av ansvaret för 

informationsteknologins infrastruktur till privata aktörer och står därför inte som 

garant för det offentliga rummet på samma sätt som tidigare. En konsekvens av detta 

är, säger Ilshammar, att tillgång till ett offentligt rum inte längre ses som en 

grundläggande rättighet som gäller alla medborgare. Dessutom har man på den 

legislativa sidan infört lagar och regleringar som PUL (personuppgiftslagen) vilket 

begränsar yttrandefriheten i det offentliga rummet. Den svenska IT-politiken har 

snarare styrts av en strävan att delta i framkanten av den teknologiska utvecklingen 

och att integrera Sverige i EU och i den globaliserade världsekonomin än av en 

strävan att fördjupa demokratin och att ge medborgarna tillgång till ett offentligt rum. 

Statens roll går, säger Ilshammar, från att vara garant för den tekniska infrastrukturen 

till att vara en ”nätväktarstat” vars enda uppgift är att upprätthålla en effektiv 

konkurrens mellan marknadsaktörerna. 

Den israelisk – amerikanske dataingenjören och forskaren Eric Lee har skrivit 

om fackföreningsrörelsen och Internet i boken The Labour Movement and the 

Internet: The New Internationalism. Framställningen är huvudsakligen deskriptiv 

och han gör en historisk exposé över användningen av Internet och dess föregångare 

inom fackföreningsrörelsen från 1970-talet och framåt. Perspektivet är internationellt 

men med en viss betoning på den anglosaxiska delen av världen samt Israel. Han 

sätter även Internet i samband med fackföreningsrörelsens villkor i en värld som blir 

allt mer globaliserad. Lee är Internetoptimist och ser Internet som en viktig faktor i 

byggandet av en ny facklig international där arbetarsolidariteten blir oberoende av 

nationalstatens gränser. De problem han identifierar med Internet (till exempel den 

digitala klyftan) tror han med tiden kommer att lösa sig själva genom sjunkande 

kostnader och större teknologisk spridning. 

Norrmannen Espen Löken är från början bibliotekarie och forskar nu vid det 

fackligt anknutna forskningsinstitutet Fafo. Löken skriver liksom Lee om 

fackföreningsrörelsen och Internet i sin bok Så samles vi på nettet: Om 

fagbevegelsen og Internett. Här läggs fokus framförallt på den norska 

fackföreningsrörelsen men Löken gör också jämförelser med andra nordiska länder. 

Löken beskriver Internetanvändningen inom facket i ett historiskt perspektiv. Han 

säger att fackföreningsrörelsen i Norge, bland annat till följd av visst inre motstånd 

och brist på övergripande strategi, kom igång sent med Internetanvändning för facklig 

verksamhet. Därför fick de resursstarka arbetsgivarna ett försprång. Löken säger att 

fackföreningsrörelsen måste hitta en samlad IT-strategi och satsa på bland annat IT-
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utbildning bland medlemmarna för att motverka att vissa grupper släpar efter. Liksom 

Lee tror även Löken att Internet kan vara ett medel för en ny internationalisering av 

den fackliga rörelsen. 

1.9. Vetenskaplig relevans 
Det senaste decenniet har utvecklingen av Informations- och 

kommunikationsteknologin gått väldigt snabbt och Internetbaserade resurser för 

informationssökning och kommunikation kan nyttjas av allt fler människor, åtminstone 

i vår del av världen. Forskning som behandlar denna teknologiska utveckling i relation 

till människa och samhälle är idag ett stort och viktigt forskningsområde. Det saknas 

dock fortfarande empirisk forskning på området. Det finns dessutom ganska lite 

svensk forskning kring den digitala klyftan och kring vilka grupper som begagnar sig 

av Internet som ett medel för samhälleligt och politiskt engagemang. Här hoppas jag 

kunna fylla en lucka. Utifrån detta perspektiv kan jag motivera mitt val av ämne utifrån 

dess kumulativa relevans.  

Varför är då mitt ämne intressant för biblioteks- och informationsvetenskapen? 

Biblioteks- och informationsvetenskap är nya ämnen som fortfarande är inne i en 

process där man definierar och avgränsar sig. Att definiera och avgränsa sitt ämne 

utesluter dock inte att man inte är öppen för nya forskningsfält. Sålunda har till 

exempel informationsvetenskapen på senare år även inkorporerat forskning kring 

Information Management. På samma sätt, vill jag hävda, är forskning omkring 

samhälleliga processer och informationsteknologi intressanta och relevanta för 

informationsvetenskapen. Frågorna om den digitala klyftan och vilka som använder 

Internetbaserade resurser för ovan angivna syften är frågor som så att säga rör 

”informationens villkor”. Här skulle informationsvetenskapen kunna ge värdefulla 

bidrag till forskningen och jag vill med denna uppsats visa att detta är både relevant 

och möjligt att genomföra.  

För biblioteksvetenskapen är frågor om demokrati och informationsteknologi 

också viktiga. Man har till exempel studerat medborgarkontor inom 

biblioteksvetenskapen och ett naturligt steg vore att idag även studera det 

”elektroniska medborgarkontoret” via webben som även biblioteken har ett visst 

ansvar för och intresse av. Forskning kring Internet som ett offentligt rum och kring 

de grupper som använder Internet på detta sätt har därför även relevans för 

biblioteksforskningen även om man kanske då snarare inriktar sig på den användning 

som sker inom bibliotekens verksamhet och lokaler. 
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1.10. Disposition 
Kapitel ett är ett inledningskapitel där jag presenterar min studie och sätter in den i 

ett teoretiskt sammanhang. 

Kapitel två och tre innehåller en bakgrundsteckning som har till syfte att sätta in 

min undersökning i ett större sammanhang. Denna bakgrundsteckning baserar sig löst 

på de två första nivåerna av The Internet Engagement model – den nationella 

kontexten och den institutionella nivån. Undersökningen anknyter sedan till den tredje, 

individuella nivån. I kapitel två tecknar jag en bild av Sveriges institutionella 

förutsättningar i informationssamhället i stort. Denna bild bygger på de faktorer som 

enligt The Internet Engagement model bestämmer spridningen av 

informationsteknologi och Internet inom ett land. Dessa faktorer är Socioekonomisk 

utveckling, grad av demokratisering samt teknologisk spridning. I kapitlet jämför jag 

Sverige med andra delar av världen för att ge en bild av de svenska institutionella 

förhållandena och förutsättningarna utan att göra anspråk på att bilden är komplett.  

Kapitel tre kretsar kring den institutionella nivån där medborgare on-line, 

lagstiftning, grupper, partier och media finns med bland faktorerna. Här har jag valt 

att avgränsa mig till den organisation som undersökningen kretsar kring. Kapitlet 

handlar därför om LO-förbunden och deras relation till Internet. Till största delen har 

jag behandlat svenska LO och SKAF och de initiativ de tagit när det gäller 

användning av och spridning av Internet bland inom organisationen och bland 

medlemmarna. Avgränsningen är relevant eftersom det är denna del av den 

institutionella nivån som är direkt kopplad till undersökningsobjektet. 

Kapitel fyra ger en presentation av och en utförligare bakgrund till webbplatsen 

kommunal.se. 

Kapitel fem och sex behandlar användarundersökningen. Resultaten 

presenteras och analyseras tematiskt utifrån de två teoretiska perspektiven. I kapitel 

fem sätter jag resultaten i relation till teorin om den digitala klyftan och i kapitel sex 

analyseras resultaten utifrån teorin om reinforcement. 

Kapitel sju består av sammanfattning, slutsatser samt ett avslutande 

resonemang. 
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2. Sveriges institutionella förutsättningar: 
Den nationella kontexten 

2.1. Socioekonomisk utveckling 
Det finns ett positivt samband mellan socioekonomisk utveckling och 

Internetanvändning.85 Dessutom tenderar de länder som redan nått långt i sin 

ekonomiska utveckling att öka sitt försprång eftersom investeringar i digital teknologi i 

sig gynnar produktivitet och ekonomi. Några länder som Taiwan och Brasilien vars är 

medelgoda kanske kan klara att skapa en position på den globala IT-marknaden, 

men fattigare länder där dessutom de sociala levnadsvillkoren är svåra och där 

utbildningsnivån är låg kommer att halka efter ännu mer i denna utveckling.86 

Sverige är ett av de länder som tillsammans med till exempel Australien, USA, 

Japan och Norge hör till de postindustriella, det vill säga ett av de länder som kommit 

mycket långt i den ekonomiska utvecklingen.87 Om index för BNP per capita 

beräknas med EU-genomsnittet som index = 100 så beräknas Sveriges BNP per 

capita uppgå till 101,6 för år 2003.88  

Den ekonomiska utvecklingsgraden hör samman med de sociala levnadsvillkoren 

i ett land. Även dessa är generellt sett goda i Sverige. Ett mått på detta är HDI, 

Human Development Indicators, som räknas samman av olika faktorer som 

förväntad livslängd, barnadödlighet och utbildningsnivå och presenteras i årliga 

rapporter av UNDP.89 Här rankas Sverige tvåa enligt 2002 års rapport.  

Den förväntade livslängden i Sverige var till exempel 79.7 år jämfört med 77.0 i 

USA, 70,2 år i Thailand och 40,0 år i Malawi. Graden av utbildning räknas fram via 

ett utbildningsindex baserat på andelen läskunniga bland befolkningen över femton år 

(i Sverige uppskattat till 99 %) samt ”primary, secondary and tertiary gross 

                                                 
85 Norris (2001) s. 4 ff 
86 Norris (2001). s. 5 
87 Norris (2002) s. 225 ff 
88 Eurostat, General Statistics http://europa.eu.int.comm/eurostat 
89 Human Development Report 2002, UNDP, http://hdr.undp.org  
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enrolment” vilket är ett mått på hur stor andel av den unga befolkningen som befinner 

sig i utbildning på grundskolenivå. Utbildningsindex för Sverige är 0,99 och kan 

jämföras med USA (0.98), Grekland (0.93), Thailand (0.84), Libanon (0.83) och 

Malawi (0.65). Även när det gäller vuxenutbildning ligger Sverige långt framme. EU-

statistiken visar att 18,4 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 25 – 64 år befann 

sig i någon form av utbildning när en Eurostatsurvey gjordes 2002, vilket kan 

jämföras med EU-genomsnittet 8,4%.90  

Ett annat sätt att se på social levnadsnivå är att se till inkomstskillnaderna mellan 

de med lägst respektive högst inkomster i ett land. Där dessa skillnader är små 

brukar allmänt ses som en indikation på goda sociala levnadsvillkor. Att åstadkomma 

en någorlunda egalitär inkomststruktur har historiskt varit ett mål för svensk 

ekonomisk politik och är så fortfarande, även om förhållandena till viss del ändrats.91 

Går man till statistiken har Sverige en jämförelsevis egalitär inkomststruktur. Ratiot 

mellan de 20 % som har de högsta inkomsterna och de 20 % som har de lägsta 

inkomsterna uppgår i Sverige till 3.2 jämfört med EU-genomsnittet 4,7.92 

Av detta kan vi se att den socioekonomiska utvecklingen i Sverige kan 

betecknas som mycket hög. Detta faktum skapar, enligt The Internet Engagement 

Model, förutsättningar såväl för IT-utvecklingen i landet i stort som för den enskildes 

möjligheter att använda sig av digitala resurser för ett samhälleligt engagemang. 

 

2.2 Grad av demokratisering 
En annan faktor av betydelse är den grad av demokratisering som ett land har 

uppnått. Även om frånvaron av ett demokratiskt system i sig inte nödvändigtvis 

hindrar teknologisk utveckling får graden av demokrati ändå en betydelse för 

användningen av teknologin och detta gäller kanske i synnerhet 

informationsteknologin eftersom kontroll av information är centralt för utövande av 

makt.93 Grant Evans beskriver till exempel hur regimen i det kommunistiska Laos 

nästan reflexmässigt reagerade mot Internet. Laos hade, så sent som 1997, ingen 

Internetserver men laotierna kopplade upp sig via Thailändska servrar vilket aktivt 

bekämpades av myndigheterna.94 Singapore är härvidlag ett av undantagen. Landet 

                                                 
90 Eurostat: General Statistics http://europa.eu.int.comm/eurostat  
91 Angresano, James: Comparative Economics, Upper Saddle River, NJ, 2:a uppl. (1996), s. 287 
92 Eurostat: General Statistics http://europa.eu.int.comm/eurostat 
93 Se t.ex. Castells (2001) s. 171 ff. och Evans (1998) s. 5 ff 
94 Evans, Grant: The Politics of Ritual and Remembrance: Laos since 1975, Honolulu,  
    (1998) s. 5 
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är det enda icke-demokratiska land som har uppnått det postindustriella stadiet i sin 

ekonomiska utveckling.95 Singapore ligger långt framme i sin IT-utveckling, men detta 

paras med en ambition att kontrollera politisk information via till exempel filter som 

inte släpper igenom ”politiskt farlig” information.96 

Sverige tillhör de etablerade demokratierna med en lång tradition av representativ 

demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter. Detta illustreras av Sveriges 

placering på den årliga listan över demokratiseringsgrad i världens länder som 

produceras av demokratiinstitutet Freedom House.97 Här listas länder enligt ett 

demokratiindex framräknat av mätbara variabler utifrån den schumpeterianska 

definitionen av representativ demokrati. Länderna placeras sedan på en skala med 

värdena 1.0 – 7.0 där 1.0 innebär att ett land är demokratiskt och 7.0 indikerar att 

landet är odemokratiskt. Här placerar sig Sverige bland de gamla, etablerade 

demokratierna med ett värde på 1.0 tillsammans med till exempel Australien (1.0), 

Barbados (1.0) och Belgien (1.5). I den andra änden av skalan (icke demokratiska 

regimer) finns till exempel Nordkorea (7.0), Vitryssland (6.0) och Singapore (5.0). 

2.3 Teknologisk spridning 
Givet Sveriges höga grad av socioekonomisk utveckling och etablerade demokrati 

borde, enligt The Internet Engagement Model, alltså graden av teknologisk 

spridning vara hög. Vad är då teknologisk spridning? Detta kan definieras på olika 

sätt beroende på vad man mäter. Pippa Norris talar om faktorer som andel av 

befolkning on-line, användande av gamla och nya medier över huvud taget samt 

investeringar i forskning och utveckling.98 När det gäller andel av befolkningen som är 

uppkopplade till Internet säger statistik från NUA att 6.02 miljoner svenskar, eller 

67.81 % av befolkningen, var uppkopplade till Internet i september 2002.99 Detta är 

en mycket hög siffra internationellt och kan jämföras med siffrorna för Danmark 

(62,73 % i juli 2002), Portugal (43,6 % i juni 2002), Tanzania (0,81 % i december 

2001), Förenade Arabemiraten (36,79 % i december 2001), Malaysia (25,15 % i 

december 2001), Kina (3,58 % i juli 2002), Argentina (10,38 % i juli 2002) samt 

USA (59,1 % i april 2002). Av hela jordens befolkning beräknas 9,57 % vara 

uppkopplade till Internet i maj 2002.100 

                                                 
95 Norris (2002) s. 229 
96 Evans (1998) s. 5 
97 Freedom House 2002: http://www.freedomhouse.org  
98 Norris (2001) s. 62 ff 
99 How many Online?  http://www.nua.com  
100 How many Online? http://www.nua.com  
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Användandet av gamla (Radio, TV, tidningar, telefoner och mobiltelefoner) och 

nya (Persondatorer, Uppkoppling till Internet samt Internetvärdar) medier har 

sammanvägts av Pippa Norris till ett Info-Soc Index för att visa teknologisk 

spridning.101 Detta index beräknas genom att kombinera alla indikatorer på 

mediaanvändning till en standardiserad 100-gradig skala. Här får de skandinaviska 

länderna värdet 80, vilket kan jämföras med 63 för Nordamerika och 38 för världen 

totalt. 

Teknologisk spridning kan även uppskattas utifrån investeringar i forskning och 

utveckling. Här kan helt kort nämnas att IT-sektorns andel av forskning och 

utveckling som bedrivs inom företagssektorn i Sverige uppgick till 28 % år 2000. Det 

placerar Sverige på en fjärdeplats bland EU-länderna där Finland toppar med 51 

%.102 När det gäller statens utgifter för IT i procent av BNP år 2002 toppar Sverige 

statistiken för de länder som mätts med 6,77 % jämfört med EU-genomsnittet 4,6 % 

och USA:s 5,3%.103 

2.4 Sammanfattning 
Sverige ligger på en hög socioekonomisk nivå utifrån de faktorer jag analyserat. 

Internationellt klarar sig Sverige bra och hamnar på en hög placering i den lista som 

publiceras av UNHCR i den årliga rapporten Human Development Report. Sverige 

är vidare en ur internationellt perspektiv en gammal, etablerad demokrati med väl 

fungerande demokratiska institutioner och garantier för medborgerliga fri- och 

rättigheter. Dessutom är den teknologiska spridningen i landet hög. På den nationella 

nivån har svenskar således goda förutsättningar för att ha tillgång till Internet och att 

därigenom kunna utöva sitt medborgarskap genom att söka information om och 

engagera sig i samhälleliga och politiska frågor. 

 

                                                 
101 Norris (2001) s. 52 
102 SCB: IT-statistik, http://www.scb.se  
103 SCB: IT statistik, http://www.scb.se  
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3.  Den institutionella nivån  

 

Den institutionella nivån eller kontexten definieras av Norris som de möjligheter till 

kommunikation mellan medborgare och stat som finns. Detta inkluderar användandet 

av digital teknologi av styrande organ (kommun och stat) och det civila samhället. 

Här ingår organisationer av olika slag.104 För denna framställning tolkar jag detta som 

de olika mått och steg som tas av en organisation för att underlätta för människor att 

använda IT-teknologi. Jag vill därför i min bakgrundsteckning skissera den svenska 

fackföreningsrörelsens IT-strategi utifrån LO av vilket Svenska 

Kommunalarbetareförbundet är en del. 

 

3.1. Fackföreningsrörelsen och Internet 
Ur ett internationellt perspektiv kan vi se att relationen mellan fackföreningsrörelsen 

och Internet är lång. Även om Internet inte blev tillgängligt för den breda allmänheten 

förrän under 1990-talet så använde sig den internationella fackföreningsrörelsen sig 

av datornätverk redan under 1980-talet. Fackföreningar tog vid många tillfällen till sig 

ny teknologi tidigare än regeringar och företag.105 Internets potential för 

fackföreningsrörelsen ligger dels i de nya möjligheterna att snabbt samla och 

tillhandahålla information, dels i möjligheterna till en fördjupad demokratisk diskussion 

inom fackförbunden och dels i möjligheten att bygga nätverk inom och utanför 

nationerna och därigenom skapa en känsla av solidaritet. Med andra ord kan detta 

sammanfattas genom begreppen information, kommunikation och mobilisering.106 

Så tidigt som 1983 användes datanätverk för att mobilisera medlemmarna i ett 

kanadensiskt fackförbund för lärare i samband med en strejk vilket bidrog till att man 

lyckades uppnå sina mål. Trots de stora avstånd som skilde lärarna åt lyckades man 
                                                 
104 Norris (2001) s. 14 - 15 
105 Lee, Eric: The labour movement and the internet: The new Internationalism, London 1997, 
s.45 
106 Se Lee, Eric: The labour movement and the internet: The new Internationalism, London, 1997, 
passim och Löken, Espen: Så samles vi på nettet: om fagbevegelsen og Internett, Oslo, 2002, passim 
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ligga före arbetsgivaren när det gällde information och dessutom enades medlemmar 

från olika delar av det stora landet och man åstadkom en känsla av solidaritet.107 Att 

ett fackligt virtuellt nätverk av lärare blev framgångsrikt så tidigt är kanske inte så 

konstigt, konstaterar forskaren Eric Lee. Denna typ av kommunikation baserar sig på 

att man kan och vill uttrycka sig skriftligen och här finns kanske en förklaring till att 

de virtuella nätverken för icke-akademiska arbetare hade svårare att slå igenom. 

Detta visade sig bland annat vid tidiga försök inom danska LO under 1980-talet. Här 

skapades konferensmöjligheter via datanätverk, men dessa utnyttjades under detta 

skede inte alls i den omfattning man hoppats på.108  

I dag har IT-tekniken slagit igenom inom den internationella 

fackföreningsrörelsen. Resurserna används både på lokalplanet och för att bygga 

internationella nätverk.109  Internetbaserade fackliga kampanjer har drivits mot företag 

som använder sig av barnarbete.110   Databaser med information om till exempel löner 

och andra fackligt relaterade ämnen har lagts ut på nätet.111 Diskussionsgrupper, e-

postlistor och debattsidor knutna till fackliga organisationer finns där människor kan 

diskutera fackliga och politiska frågor.112 

I Sverige var fackföreningsrörelsen tidigt ute när det gäller användningen av 

datorbaserad informations- och kommunikationsteknologi. Under tidigt 1980-tal 

använde sig flera LO – förbund, bland annat Byggnadsarbetareförbundet, av datorer 

för att administrera sina medlemsregister, arbetslöshetskassor och sin ekonomi. Man 

gjorde även försök med att bygga upp databaser med facklig information.113 Hos det 

svenska LO formulerades en IT-strategi som kan sägas ha tre huvudsyften. För det 

första handlar det om IT i arbetslivet. Det blir en viktig uppgift för LO att samla 

kunskap om och skaffa sig inflytande över de IT-styrda faktorer som påverkar 

medlemmarnas situation i arbetslivet. Den andra delen av strategin handlar om facklig 

IT-användning i verksamhet, dialog och för lärandet i de fackliga organisationerna. 

Den tredje grundstenen handlar om IT och demokrati och baserar sig på insikten om 

                                                 
107 Lee (1997),s. 50 - 52 
108 Lee (1997), s. 72 
109 Löken, Espen: Så samles vi på nettet: om fagbevegelsen og Internett, Oslo, 2002  
s.166 - 167 
110 Löken (2002), s. 168 ff 
111 Löken (2002) s. 171 
112För exempel på detta, se t.ex. Lee, Eric: The labour movement and the internet: The new 
Internationalism, London, 1997s. 102 fff 
113 Löken, Espen: ”Internetthistorie i skandinavisk fagbevegelse” artikel publicerad på 
http://www.fagligveg.no/saa_samles_vi_paa_nettet_htm 
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att tillgång till IT och kunskap om teknologin är av stor strategisk betydelse för LO:s 

medlemsgrupper.114  

Den sista grundstenen – de demokratiska aspekterna av IT – hör samman med 

resonemanget om en digital klyfta. Då LO:s medlemmar tillhör de grupper som i minst 

utsträckning har tillgång till Internet på sin arbetsplats blev frågan om dator i hemmet 

och utbildning i datoranvändning och IT viktiga för LO.115 De insatser man gjorde 

under 1990-talet tog sig bland annat uttryck i att man drev frågan om ett skatteavdrag 

för datorinköp till hemmet för privatpersoner för att möjliggöra för låginkomsttagare 

inom LO-grupperna att ha råd med en dator.116 Dessutom skapade LO 1997 ett 

datorpaket kallat LO-datorn som medlemmarna kunde hyrköpa till förmånliga 

villkor.117  LO-datorn tillverkades genom avtal mellan LO och olika företag och i 

hyran ingick ett Internetabonnemang och support.118 Det fanns tre skäl till att LO tog 

beslut om att erbjuda detta datorpaket till medlemmarna. Det första skälet var att 

man ville utjämna den digitala klyftan. Det andra skälet var att man ville kunna 

använda IT för facklig verksamhet och att en förutsättning för detta är att 

persondatorer med Internetuppkoppling finns i medlemmarnas hem. Det tredje skälet 

var att det skulle vara till allmän nytta och glädje för medlemmarna.119 

LO har drivit ett flertal projekt för att främja IT-kompetens och IT-användning 

bland medlemmarna.  Bland annat har man skapat en IT-skola till vilken några av 

LO-förbunden anslutit sig. IT-skolan bygger på distansstödda metoder för 

kompetensutveckling och datoranvändning inom ramen för det livslånga lärandet.120 

Här erbjuds distansundervisning i datorrelaterade ämnen som Så funkar Internet, 

Powerpoint och CAD-program. Medlemmarna kan även ta sitt datakörkort 

(ECDL) via IT-skolan. Man kan också delta i andra typer av kurser, till exempel 

mötesteknik, EMU eller teckenspråk. 

Ett annat exempel är ett projekt kallat UsersAward vilket syftar till att ge 

anställda makt och inflytande över IT-utvecklingen på sina arbetsplatser och att 

främja IT-stöd.121 Man vill som en aktiv, facklig användarrörelse påverka leverantörer 

för att få bättre och mer användarvänliga program och införanden av IT på 

arbetsplatsen. Varje år delas det ut ett pris till arbetsplatser som gjort bra insatser på 
                                                 
114 Löken, Espen: ”Internetthistorie i skandinavisk fagbevegelse” artikel publicerad på 
http://www.fagligveg.no/saa_samles_vi_paa_nettet_htm 
115 Telefonintervju med Ove Ivarsen, IT-ombudsman, LO 
116 Telefonintervju med Ove Ivarsen, IT-ombudsman, LO 
117 se t.ex. http://www.kommunal.se/lodatorn  
118 Pranell, Tomas: ”LO-dator för hela familjen” artikel i LO-tidningen publicerad 1997 08 22 on-
lineversionen tillgänglig i arkivet på http://lotidningen/lo.se  
119 Pranell (1997) 
120 IT-skolan: http://www.lo.se/itskola  
121UsersAward: http://www.itiarbetet.pp.se/user/html/index.htm  
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området och man försöker dessutom bygga användarnätverk via konferenser och 

nyhetsbrev.  

LO har fortsatt att driva frågor kring Internet och samhälle på ett politiskt plan. 

Man vill främja det man kallar en demokratisk och fördelningspolitiskt acceptabel 

IT-utveckling och är därför för en stark, samhällsledd utbyggnad av bredband och 

man engagerar sig i frågor om operatörer och taxor. LO vill även se en utveckling av 

breddtjänster som man tror skall göra informationssökningen på Internet 

meningsfullare för ett större antal människor.122  

Svenska Kommunalarbetareförbundet har, utifrån central nivå, skapat tre 

webbplatser med medlemmarna som målgrupp. Förbundets officiella webbplats 

kommunal.se är en av dem. Förutom denna finns medlemstidningen 

Kommunalarbetaren i en elektronisk version.123  Dessutom har man startat ett 

webbaserat hälso- och livsstilsmagasin, Lev bättre, som riktar sig till Kommunals 

medlemmar.124 Vid sidan av dessa finns en rad lokalt förankrade webbplatser och 

webbplatser riktade till olika målgrupper som till exempel unga kommunalanställda. 

Även LO har en stor webbplats med många funktioner som bland annat riktar sig till 

fackföreningarnas medlemmar.125 

De fackliga strategierna och projekten som syftar till att ge medlemmarna 

möjlighet att införskaffa och lära sig använda den tekniska utrustningen samt 

webbplatserna som ger möjlighet till information och engagemang kan sägas vara ett 

uttryck för det Pekka Himanen och Manuel Castells kallar ”social hacking”.126 Social 

hacking eller social hackerism är initiativ som tas av medborgare eller icke-statliga 

organisationer för att sprida informationsteknologi och kunskap om densamma. 

Dessa initiativ spelar en stor roll då statliga strategier är för långsamma, bristfälliga 

eller fantasilösa och där marknadskrafternas intresse saknas eller är svalt.127 På detta 

sätt har de fackliga strategierna en potential att överbrygga skillnader i 

Internetanvändning mellan olika grupper i samhället genom att stimulera och bereda 

möjligheter för LO-grupperna att använda datorer och IT. 

                                                 
122 Nelander, Sven, Goding, Ingela & Ivarsen, Ove: Dator, klass, kön och ålder, Rapport från Los Löne- och 
välfärdsenhet, september 2002, s. 26 
123 http://www.kommunalarbetaren.com  
124 http://www.levbattre.nu  
125 http://www.lo.se  
126 Castells, Manuel & Himanen, Pekka: The Finnish model of the information society,  
      Sitra Reports series nr. 17, Vantaa, 2001, s. 60 - 61 
 
127 Castells & Himanen (2001), s. 60 - 61 
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3.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finner vi på den institutionella nivån en fackföreningsrörelse som 

internationellt och nationellt påverkats av och på olika sätt förhåller sig till IT-

utvecklingen. Svenska LO har en medveten IT-strategi och arbetar aktivt på olika 

sätt för att överbrygga uppkomsten och fördjupningen av en digital klyfta. Dessa 

insatser sker dels via politiska strategier och dels via strategier för att möjliggöra för 

låglönegrupper att köpa dator till hemmet och att skaffa sig IT-kompetens. Dessutom 

bereder Svenska kommunalarbetareförbundet sina medlemmar möjlighet till 

webbaserat engagemang via en rad webbplatser. Dessa strategier och projekt kan 

karaktäriseras som ”social hacking” vilket kan vara en faktor bakom 

Internetanvändning bland LO-medlemmarna. 

4. Webbplatsen kommunal.se – en presentation 

4.1 Webbplatsen och dess målgrupper 
Kommunal var tillsammans med bland annat Handels ett av de första LO-förbunden 

som satsade på en webbplats.128 Kommunals webbplats startade så tidigt som 1995 

.129 Intressant är att medlemmarna inte från början var en av målgrupperna för 

webbplatsen. En av grundtankarna med att skapa webbplatsen var att den skulle 

fungera som ett ”skyltfönster” för Kommunal.130 Tanken var att man via webbplatsen 

skulle ge service till media och andra professionella informationssökare.131 Avsikten 

var egentligen inte att vanliga medlemmar skulle använda sig av sidan och de som 

under denna period arbetade med webbplatsen trodde inte heller att så många av de 

vanliga medlemmarna besökte sidan.132  

Idag är det annorlunda. Webbplatsen har växt och får idag cirka 1200 - 1300 

besök dagligen.133 Detta kan jämföras med de cirka 500 besök per vecka som 

kommunal.se hade under de första åren sidan existerade.134 Medlemmarna är idag en 

                                                 
128 Pranell, Tomas: ”IT-samhället: Informationsflödet inte till för medlemmarna”,  
      artikel i LO-tidningen publicerad 1996 11 26. Finns tillgänglig on-line på http://lotidningen/lo.se  
129 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
130 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
131 Frågor besvarade i mail av webredaktör Tunde Ujvari, kommunal.se, 2003-01-15 samt 
Pranell, (1996)  
 
132 Pranell, Tomas: ”IT-samhället: Informationsflödet inte till för medlemmarna”,  
      artikel i LO-tidningen  publicerad 1996 11 26. Finns tillgänglig on-line på http://lotidningen/lo.se  
133 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
134 Pranell (1996). 
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central målgrupp för webbplatsen och ett av huvudsyftena är idag att ge service och 

erbjuda tjänster till dessa. Man formulerar det som att visionen är ”Facket öppet 

dygnet runt”135. Media är fortfarande en viktig målgrupp med särskilda tjänster 

riktade till sig.136 

 

4.2 Webbplatsens funktioner: information och 
kommunikation 

En av de slutsatser Pippa Norris dragit när hon studerat politiska partiers och 

parlamentariska webbplatser är att många av dem är konservativa i sin utformning 

och att de därför inte förmår transformera det politiska livet.137 Hennes 

grundantagande är att officiella webbsidor för ett parti eller ett parlament skall 

innefatta såväl information (uppifrån – och – ned – kommunikation) som kanaler för 

kommunikation (nedifrån – och – upp) i ett demokratiskt system.138 Hon fann stora 

variationer i hur webbplatserna utformades utifrån informations- respektive 

kommunikationsfunktioner. De skandinaviska ländernas webbplaster låg i en 

topposition vad gäller ett rikt antal informativa och kommunikativa funktioner och 

Norris drar slutsatsen att webbplatsernas funktioner avspeglar ländernas 

demokratiska och socioekonomiska utvecklingsnivå.139 Jag fann det intressant att se 

på kommunal.se utifrån dess kommunikativa och informativa funktioner för att se om 

den demokratiska strukturen i organisationen och den svenska demokratiska 

traditionen återspeglas även här. Därför har jag valt att utgå från denna uppdelning av 

funktioner i min presentation av webbplatsen. 

I följande tabeller har jag listat funktioner på kommunal.se löst baserat på det 

analysschema utifrån vilket Pippa Norris studerar partihemsidor.140 Jag har sedan 

räknat samman de kommunikativa respektive informativa funktioner som fanns 

representerade 1 januari 2003. Detta syftar till att ge en bild av relationen mellan 

funktionerna på webbplatsen. 

 

Tabell 1. Kommunikativa funktioner och dess förekomst på kommunal.se 

                                                 
135 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
136 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
137 Norris (2001) s. 237 ff 
138 Norris (2001), s.136 
139 Norris (2001). s.142 fff 
140 Norris (2001), s. 162 - 163 
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Funktion Finns på webbplatsen 

Möjlighet att kontakta 

Fackliga tjänstemän 

Ja 

Möjlighet att sända e-post 

till webbmaster 

Ja 

Bli medlem direkt 

Via webben 

Nej 

Möjlighet att skicka  

formulär 

Ja 

Möjlighet att kontakta 

förbundsledningen 

Ja 

Möjlighet att kontakta 

Förtroendevalda 

Ja 

Möjlighet att kontakta 

ombudsmän 

Ja 

Möjlighet att sända e-post 

direkt till förbundsordföranden 

 

Nej 

Debattforum Ja 

Chatt Nej 

Rådgivning via e-post Ja 

Nyhetsbrev via e-post Nej 

Summa 8/12 

 

 

Tabell 2: Informativa funktioner 

 

Funktion Finns på webbplatsen 

Organisationens historia Ja 

Program, manifest  

och/eller stadgar 

Ja 

Presstjänster Ja 

Ledares tal i fulltext ja 

Engelskspråkig version  

av webbsidan 

Ja (anm. Ej fullständig  

Engelsk version) 

Version av webbsidan  

på annat språk än  

Nej 

(anm. Viss info finns på 
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majoritetsspråket ett par invandrar- 

språk 

Länkar till andra  

webbplatser 

Ja 

Nyheter Ja 

Någon typ av  

evenemangsschema 

Ja 

Bibliografisk information 

Om ledarskapet 

Ja 

Publikationer och rapporter 

I fulltext eller för 

beställning 

Ja 

Multimedia: Video eller 

ljud 

Nej 

Summa: 10/12 

 

Webbplatsen har en hög representation både av informativa och kommunikativa 

funktioner vilket avspeglar den svenska demokratiska traditionen och möjliggör ett 

Internetbaserat engagemang nedifrån – och – upp. Webbplatsen är stor och 

innehållsrik och jag kan inte lista alla funktioner – bara ge några exempel. Bland de 

informativa funktionerna finns nyheter om främst fackliga frågor. Här finns även 

praktisk information om fackmedlemskap och a-kassa samt en samling rapporter 

med anknytning till facklig verksamhet och arbetsmiljö att ladda ned i fulltext. På 

webbplatsen finns även adresser och annan information om lokalavdelningar och 

ombudsmän. Kommunikativa och interaktiva funktioner utgörs till exempel av 

möjligheten att via webbplatsen sända e-post till förbundsledning och fackliga 

tjänstemän och förtroendevalda på olika nivåer. Här finns ett yrkesforum som 

medlemmar inom några av kommunals yrken kan använda som en virtuell plattform 

för att utbyta idéer om arbetet. På webbplatsen finns också möjlighet att via 

funktionen ”Fråga Kommunal” ställa frågor om till exempel arbetsrätt, lagar och avtal. 

 

4.3 Klotterplanket – webbplatsens debattforum 
På Klotterplanket  kan medlemmar och andra intresserade initiera och engagera sig i 

debatter och diskussioner med anknytning till fackliga frågor. Ett webbaserat 
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debattforum möjliggör för medborgarna att delta i debatten i det offentliga rummet. 

Detta gör att Internet har en potential som ett pluralistiskt medborgarforum som kan 

bli en kanal för deltagande och ger människor uttrycksmöjligheter. Detta kan i sin tur 

stärka banden mellan medborgarna och dem som representerar dem.141 

Beslutsfattare och representanter för väljarna behöver information som kommer 

nedifrån – och – upp för att fatta beslut.142 Detta resonemang kan enligt min mening 

även överföras till den fackliga rörelsen – dess medlemmar, representanter och 

styrande organ. Här kan ett debattforum som Klotterplanket fylla dessa funktioner. 

Klotterplanket har funnits sedan webbplatsen startade 1995.143  Debattforumet 

skapades med det uttalade syftet att man ville ha en kanal för kommunikation utifrån 

– och – in eller nedifrån – och – upp.144 Namnet Klotterplanket valdes ut av 

webbredaktionen eftersom det hade en folklig klang. Man ville ha så låga trösklar in i 

debatten som möjligt – något som ett mer högtravande namn kanske hade motverkat. 

Målsättningen var att ingen skulle tveka att skriva.145 Från början hade man även 

mycket låga trösklar för deltagande så till vida att man kunde vara helt anonym både 

gentemot andra användare och gentemot redaktionen. Inläggen publicerades direkt 

och modererades endast i efterhand om något stred mot publicistiska principer. Detta 

ändrades den 28 november 2002. Nu måste man ange namn och adress till 

redaktionen och inläggen publiceras efter redaktionell genomläsning. Bakgrunden till 

denna förändring är domen mot debattforumet på Aftonbladets webbplats där den 

ansvarige utgivaren dömdes i domstol för hets mot folkgrupp efter ett 

direktpublicerat inlägg utan avsändare.146 När ändringen diskuterades på redaktionen 

var et av motargumenten mot förändringen att man befarade att tröskeln skulle bli så 

hög att människor skulle avstå från att skriva. Frekvensen av skrivna inlägg har dock 

bara minskat obetydligt. Modereringen är också mycket försiktig – i stort sett är det 

bara värdeomdömen om personer och grovt språk som tas bort.147 På Klotterplanket 

kan man dock fortfarande använda signatur och på så sätt vara anonym gentemot 

övriga användare. Man behöver inte heller registrera sig som användare eller logga in 

via lösenord. Detta innebär att Klotterplanket fortfarande är ett webbaserat 

debattforum med jämförelsevis mycket låga trösklar.148 
                                                 
141 Norris, Pippa: Preaching to the converted?: Pluralism, Participation and Party Websites 
(2001b) S.2 
142 Norris (2001b) s. 2 
143 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
144 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
145 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
146 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
147 E-brev från Tunde Ujvari till Malin Norrby 2003-01-15 
148 På många webbplatser med liknande debattfora måste man idag vara registrerad användare för att kunna 
delta i diskussionen. Inte sällan krävs lösenord för att få tillträde till debatten.  Möjligheten att använda 
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På Klotterplanket avhandlas en mängd ämnen och frågor och debattsträngarna 

blir stundtals ganska långa.149 Här är några exempel på inläggens rubriker vilket ger en 

indikation om innehållet: 

”Sänk skatten för lågavlönade”150 

”Ska inte ob-tillägg ge sjuklön????”151 

”Buu!!!vilka dåliga löner de har undersköterskorna”152 

”Gå och Rösta 15 september”153 

”Betalar vi sossarnas valkampanj???”154 

”Bussen som aldrig kom”155 

”Nattjobb- lägre heltidsmått.”156 

”Kommunalare mot EMU ?”157 

”Ombudslöner!”158 

”Äntligen en verklighetsbaserad doktorsavhandling” 159 

 

Dessa  exempel får belysa den variation av ämnen som diskuteras på Klotterplanket. 

Här diskuteras till exempel arbetsmiljö, löner och ersättningar, fackliga och 

allmänpolitiska frågor. 

 
signatur är även mycket begränsad. Som exempel kan nämnas de diskussionsfora som finns på liberal.se 
och kristdemokrat.se. Andra webbplatser tar betalt för att publicera debattartiklar. Detta gäller till exempel 
sourzce.se. En av de få webbplatser som fortfarande har kvar en mycket öppen struktur där ingen form av 
registrering eller identifiering av debattörerna krävs och där man endast i vissa fall i efterhand modererar 
debatten är debattforumet ”Frågor & Svar” på rfsl.se. Frågan om trösklar in i debattfora är intressant i sig 
för diskussionen kring demokrati och Internet men kräver en egen uppsats för att avhandlas. 
149 Klotterplanket: http://www.kommunal.se/klotterplanket  
150 Inlägg publicerat på klotterplanket 2002–08–16  
151 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2002-08-18 
152 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2002-08-27 
153 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2002-08-28 
154 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2002-09-06 
155 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2002-09-03 
156 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2003-01-29 
157 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2003-01-16 
158 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2003-01-10 
159 Inlägg publicerat på Klotterplanket 2003-02-11 
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4.4 Sammanfattning 
Webbplatsen kommunal.se har gått från att ha varit en webbresurs riktad till 

främst journalister och andra professionella informationssökare till att idag vara en 

webbplats riktad till bredare grupper som SKAF:s medlemmar och andra 

intresserade. Webbplatsen karaktäriseras av att den är rik på både kommunikativa 

och informativa funktioner. Här finns ett debattforum med förhållandevis låga trösklar 

för deltagande där många olika typer av frågor diskuteras. Debattforumet har 

utformats på ett medvetet sätt för att det skall vara så låga trösklar som möjligt för 

människor att delta och en av grundtankarna var att skapa en kanal för 

kommunikation utifrån – och – in eller nedifrån – och – upp. 
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5. Användarundersökningen och den digitala 
klyftan 

5.1 Den individuella nivån 
Undersökningen rör den individuella nivån av the Internet Engagement model. Den 

första faktorn som bestämmer individens Internetengagemang är resurser. Denna 

faktor är nära förknippad med den digitala klyftan. Utifrån detta kan vi hypotetiskt 

anta att de som enligt teorin om den digitala klyftan står utanför IT-utvecklingen också 

är de som minst sannolikt kommer att använda Internet för att söka information om 

och kommunicera om samhällsfrågor – i detta fall fackliga frågor. Resurser kan vara 

individens ekonomiska och utbildningsmässiga resurser. Kunskap om och tillgång till 

Internet är också resurser liksom demografiska faktorer som kön och ålder vilka 

bestämmer tillgången till Internet. 

Det totala antalet respondenter i min undersökning är 595. De besöker 

webbplatsen med varierande frekvens vilket illustreras av figuren nedan. 

Figur2.1: Hur ofta besöker Du kommunal.se? Absoluta tal 
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Figur 2.2: Hur ofta besöker Du kommunal.se? Procent 

För 84 av respondenterna (14 %) sammanföll svarstillfället med deras första besök 

på webbplatsen. De som besöker kommunal.se vid enstaka tillfällen uppgår till 159 

personer vilket motsvarar 26 %. De resterande respondenterna besöker 

webbplatsen med varierande regelbundenhet: 128 personer (22 %) besöker 

webbplatsen någon gång per månad; 147 personer (25 %) anger att de besöker 

webbplatsen någon gång per vecka och 75 personer  

(13 %) besöker kommunal.se dagligen. Detta indikerar att en ganska stor grupp 

är regelbundna besökare/användare på kommunal.se. Två av respondenterna har inte 

lämnat något svar på frågan. 

 

5.2 Är besökarna kommunalarbetare? 
En av de viktigaste målgrupperna för webbplatsen är idag de yrkesgrupper som 

organiserar sig via Svenska Kommunalarbetareförbundet. Dessa yrkeskategorier 

tillhör en grupp som man av olika anledningar befarat skulle hamna på efterkälken i 

IT-samhället. Enligt mina hypoteser är att denna viktiga målgrupp skulle vara 

underrepresenterad bland besökarna på webbplatsen på grund av socioekonomiska 

och utbildningsmässiga faktorer och att detta återspeglar en digital klyfta mellan olika 

yrkesgrupper. En av frågorna handlar om huruvida man arbetar inom något av 

kommunals yrken. Jag har formulerat frågan så att det även innefattar personer som 

söker arbete eller har arbetat inom något av Kommunals yrken eftersom det bland 

respondenterna kan finnas pensionärer, arbetssökande eller personer som utbildar 

sig till något av dessa yrken. 
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Figur 3.1: Arbetar Du/har Du arbetat/söker Du arbete  inom något av Kommunals yrken? 
Absoluta tal 

 

 

Figur 3.2: Arbetar du/har du arbetat/söker du arbete  inom något av Kommunals yrken? 
Procent 

Antalet som angav att de arbetar/arbetat/söker arbete inom något av Kommunals 

yrken uppgår till 551 stycken eller 92 % av respondenterna. De som inte har denna 

anknytning till Kommunals yrken är 40 till antalet vilket utgör 7 % av respondenterna. 

Fyra personer har inte besvarat frågan, vilket utgör mindre än  1 % av det totala 

antalet respondenter. 

Utifrån dessa svar kan vi konstatera att de som arbetar inom kommunals yrken 

eller på annat sätt har en anknytning till dessa yrken inte är underrepresenterade bland 

besökarna. De utgör tvärtom en klar majoritet. Webbplatsen når alltså en av sina 

viktigaste målgrupper. Besökarna på kommunal.se avspeglar alltså inte en digital klyfta 

baserad på yrkestillhörighet. Inom gruppen kommunalarbetare kan det däremot 
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finnas en digital klyfta baserad på socioekonomiska och andra faktorer vilka kan 

tänkas avspegla sig i materialet. 

5.3 Män och kvinnor 
Den första frågan i formuläret gällde vilket kön respondenterna har. Enligt teorin om 

den digitala klyftan är kvinnor underrepresenterade bland Internetanvändare i stort 

och av detta följer att de även är underrepresenterade bland de personer som 

använder Internet för sitt politiska och samhälleliga engagemang. Könsklyftan är, 

enligt flera olika undersökningar, en av de digitala klyftor som minskar snabbast.160 

Jag hade, utifrån mina hypotetiska antaganden, förväntat mig en viss övervikt av 

manliga besökare på kommunal.se. Fördelningen mellan män och kvinnor bland 

respondenterna illustreras genom följande figurer: 

Figur 4.1 Fördelning mellan kvinnor och män: absoluta tal 

Figur 4.2: Fördelning mellan kvinnor och män: Procent 

 

                                                 
160 Norris (2001) s. 82ff 
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Av de 595 respondenterna är 418 kvinnor vilket motsvarar 70 procent. Männen är 

132 stycken vilket motsvarar 22 procent. 45 respondenter har inte angivit något kön. 

Detta är en av de frågor som har störst internt bortfall, vilket förmodligen kan 

förklaras utifrån frågeformulärets utseende. Det kan ha varit lätt att missa denna fråga 

och de två svarsalternativen. Resultatet i sig innebär att kvinnorna är i klar majoritet. 

Detta stämmer inte med mina hypotetiska antaganden. Ser man enbart till variabeln 

kön speglar inte användarna av kommunal.se en digital klyfta  mellan könen som 

innebär att kvinnor står utanför. Tvärtom är de här i majoritet. Då Svenska 

kommunalarbetareförbundet är ett förbund där kvinnorna är i majoritet bland 

medlemmarna är det förklarligt att de är i majoritet även bland besökarna på 

förbundets webbplats. Detta skulle då indikera att det inte förekommer en enbart 

könsrelaterad digital klyfta inom målgruppen. 

5.4 Representationen av olika åldersgrupper 
 

En av de klyftor som många författare anser vara djupast är generationsklyftan.161 I 

Sverige bor 1,35 miljoner människor som är i åldrarna 65 – 84 år. Av dessa hade 

endast 150 000 eller 12 % tillgång till Internet i hemmet år 2000. Andelen som hade 

tillgång till Internet i hemmet och befann sig i åldrarna 16 – 64 år var samma år hela 63 

%.162 Utifrån detta kan vi även anta att äldre är underrepresenterade bland de 

människor som använder Internet för sitt engagemang i politik och samhällsliv. Ett av 

mina hypotetiska antaganden var att åldern var en faktor där det skulle visa sig att de 

äldre ålderskategorierna var underrepresenterade bland användarna. Åldersstrukturen 

bland de totalt 595 respondenterna i min undersökning ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Norris (2001) s. 84 f 
162 Se till exempel IT och äldre, IT-kommissionens rapport 2/2002, Stockholm 2002, s. 15 ff 
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Figur 5.1 Åldersfördelningen bland respondenterna: Absoluta tal  

 

Figur 5.2: Åldersfördelningen bland respondenterna: Procent 

Endast två hade angivit ålder till mindre än arton år och ingen har angett 

svarsalternativet ”äldre än 65 år”. Därför kom alternativet ”äldre än 65 år” inte med i 

procentfiguren. Som vi ser följer kurvan en så kallad normalfördelning. De flesta av 

besökarna befinner sig i åldrarna 26 – 55 år. Det är ganska få som är under 26 år. 

Detta kan ha sin förklaring i att många i den åldern inte är etablerade på 

arbetsmarknaden och att de därför har en mycket svag facklig förankring vilket 

förklarar det låga antalet användare i utfallet.  

Ingen av respondenterna är över 65 år. Detta skulle kunna förklaras utifrån en 

åldersklyfta i Internetanvändning, men för denna webbplats vidkommande kan det 

även bero på att personer över 65 ofta är ålderspensionärer. De är inte längre ute på 

arbetsmarknaden och deras fackliga förankring och intresse för fackliga frågor 

kanske därför försvagats så att de inte motiverade till att besöka just denna 

webbplats. Detta räcker dock inte som förklaring till utfallet. Kurvan viker brant 

nedåt redan vid ålderskohorten 56 - 65 år. Detta skulle kunna sägas styrka hypotesen 

om en åldersklyfta då personer i åldrarna 56 – 65 år fortfarande är i yrkesverksam 

ålder och därför fortfarande har en facklig förankring.  
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5.5 Ekonomiska faktorer 

5.5.1. Hushållens inkomster 
Skillnader i ekonomiska resurser är en av de faktorer som brukar användas för att 

förklara skillnader i Internetanvändning. Det ses som ett demokratiskt problem att 

människor stängs ute från det offentliga rummet av ekonomiska skäl. Jag har ställt ett 

par frågor som handlar om ekonomiska faktorer. Hushållens sammanlagda inkomst 

(före skatt) per år är den ena frågan. Den andra handlar om huvudsaklig 

sysselsättning, eftersom även detta påverkar ekonomin.   

Figur 6.1: Hushållens årsinkomster i tusental SKR före skatt: Absoluta tal 

Figur 6.2: Hushållens årsinkomster i tusental SKR före skatt: Procent 

Av respondenterna bor 31 stycken eller 5 % i ett hushåll vars sammanlagda 

årsinkomst understiger 150 000 kronor före skatt.  För hushåll med en årsinkomst 

mellan 150 – 200 000 är siffran 103 stycken eller 17,3 %. En inkomst på mellan 200 

– 300 000 kronor per år och hushåll har totalt 146 eller 24,6 %. Av respondenterna 

uppger 163 stycken eller 27,5 % att årsinkomsten ligger i intervallet 300 000 – 400 

000 kronor. Vidare uppger 101 stycken eller 17,0 % att inkomsten uppgår till 400 – 

500 000 kronor. En inkomst som överstiger 500 000 kronor per hushåll och år 
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uppges av 48 personer eller 8,1 %. Två personer, vilket motsvarar 3 promille, har 

valt att inte besvara frågan 

Merparten av besökarna kommunal.se bor i hushåll som befinner sig inom  

inkomstintervallet 200 – 400 000 kronor per år före skatt. Procentuellt är det fler 

som ligger i inkomstintervallet 300 – 400 000 än i inkomstintervallet 200 – 300 000 

före skatt. Då tillgänglig statistik från SCB bygger på hushållens disponibla inkomster 

per år när skatten är dragen och transfereringar gjorda går det inte att jämföra utfallet 

med dessa.163 När det gäller lönerna bland Kommunals medlemmar kan man göra en 

viss jämförelse. En genomsnittlig månadslön för en man som arbetar inom vård- och 

omsorg låg 2002 på 17 000 kronor vilket motsvarar en årslön på 204 000. Den 

genomsnittliga månadslönen för en kvinna inom samma sektor låg på 16 700 kronor i 

månaden vilket motsvarar en årsinkomst på drygt 200 000 kronor per år.. Dessa 

siffror baserar sig på heltidslöner.164 Många arbetar deltid (detta gäller särskilt 

kvinnorna) och därför är detta inte ett bra mått på en årsinkomst utifrån vilket man 

skulle kunna uppskatta hushållens årsinkomster. Med viss försiktighet vill jag hävda att 

resultatet indikerar att det finns åtminstone en heltidsinkomst i de hushåll som är mest 

representerade bland användarna. Dessutom anger drygt hälften (53 %) att hushållets 

inkomst ligger på eller över 300 000 kronor per år. En mycket liten grupp har en 

inkomst som understiger 150 000 kronor per år och hushåll. De personer som bor i 

hushåll vars årsinkomst överstiger 500 000 kronor/ år är även detta en liten grupp men 

kan förklaras genom att få av dem som ingår i målgruppen kommunalarbetare kommer 

upp i de inkomsterna. 

En tolkning av materialet är att det återspeglar en digital klyfta i den meningen att 

de som har det allra sämst ställt är de som är minst representerade bland 

användarna. Denna slutsats måste dras med en viss försiktighet då jag inte har några 

siffror på hur många hushåll som har en så pass låg årsinkomst vilket medför att vi inte 

med säkerhet kan veta om det rör sig om ett proportionerligt antal eller en 

underrepresentation. Klart är att de flesta håller sig inom en ramen för en 

genomsnittlig årsinkomst baserad på den genomsnittliga inkomsten för vård- och 

omsorgspersonal som är en stor grupp inom SKAF.  

5.5.2  Hushållens sammansättning 

                                                 
163 Statistik från SCB: Ämnesord: Välfärd Tabell: Hushållens inkomster Tillgänglig via http://www.scb.se  
164 Statistik från SCB: Lönedatabasen; Kategori: Vård- och omsorgspersonal; http://www.scb.se  
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Frågan om de socioekonomiska faktorerna reser även frågan om hushållets 

sammansättning då det generellt finns ett samband mellan hushållstyp och inkomst. Vi 

kan till exempel utgå från att det generellt är så att en ensamboende person med barn 

har ett mindre ekonomiskt utrymme än ett sammanboende par med eller utan barn. 

Dessutom är frågan om hushållets sammansättning viktig av en annan anledning. I en 

utredning från LO har författarna visat att en av de viktigaste skiljelinjerna mellan LO-

medlemmar som använder respektive inte använder Internet är om de bor i hushåll 

där det finns barn eller inte. Andelen som använder Internet minst en gång i veckan är 

högre bland sammanboende personer med barn än bland sammanboende personer 

utan barn och ensamboende personer med och utan barn.165 Jag har därför ställt en 

fråga om hushållens sammansättning. 

Figur 7.1: Hur ser Ditt hushåll ut? Absoluta tal 

 

 

 

 

                                                 
165 Nelander, Sven, Goding, Ingela & Ivarsen, Ove: Dator, klass, kön och ålder, LO/ Löne- och 
välfärdsenheten – september 2002, s.15 Rapporten finns tillgänglig som pdf på http://www.lo.se  
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Figur 7.2: Hur ser Ditt hushåll ut? Procent 

Av användarna bor 72 personer (12 %) ensamma och har inga hemmaboende barn 

och 85 personer (14 %) är ensamstående med barn. Andelen sammanboende med 

barn är 301 personer vilket motsvarar 52 %. De som sammanbor men inte har barn 

som bor hemma är 121 personer (20 %). De respondenter som markerat 

hushållstypen ”Annat” (t.ex. bor med kompis, kollektivboende, gruppboende) är 14 

stycken vilket motsvarar 2 %. Här vet vi dock inte om barn ingår i hushållet eller inte. 

Två personer har inte svarat på frågan. 

Detta går delvis i linje med de resultat som LO-utredarna tidigare presenterat. 

Jämför man ensamhushållen med varandra ser man att de ensamhushåll utan barn är 

representerade i något högre grad än ensamhushåll med barn. Även mellan 

sammanboende med och utan barn finns en stor skillnad, men här förhåller det sig på 

det motsatta sättet. Sammanboende med barn är representerade i högre grad än 

sammanboende utan barn. Detta skulle då indikera att det finns en klyfta mellan 

hushåll där det finns barn och inte, åtminstone för LO-gruppernas vidkommande. Min 

tolkning av detta är att detta faktum kan hänföras till generationsklyftan då barn lär sig 

om datorer och IT i skolan och deras intresse motiverar föräldrarna att införskaffa 

och lära sig själva om Internet. Om min tolkning är korrekt stärker detta hypotesen 

om en åldersklyfta. Än tydligare framstår dock skillnaden mellan ensamhushåll och 

hushåll som består av två sammanboende vuxna. Särskilt tydlig blir skillanden om man 

ser till ensamstående med barn som är en grupp som är representerad i mycket liten 

utsträckning. Min tolkning är att detta ger ett visst stöd till hypotesen om en 

ekonomisk klyfta.  

5.5.3 Huvudsaklig sysselsättning 
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Min nästa fråga rör huvudsaklig sysselsättning. Denna fråga hör samman med 

ekonomi då sysselsättningen påverkar den disponibla inkomsten. Om vi generaliserar 

kan vi utgå från att en person som förvärvsarbetar har en högre inkomst än en person 

som är arbetslös, student eller sjukpensionär, även om det finns motexempel. En brist 

i min undersökning är att jag för förvärvsarbetande inte har tagit med alternativ där 

man kan ange om man arbetar på hel- eller deltid, vilket påverkar inkomsten. Bland 

de respondenter som angivit att de förvärvsarbetar kan det därför finnas personer 

med mycket låga inkomster och en dold arbetslöshet. 

Figur 8.1: Huvudsaklig sysselsättning, Absoluta tal 
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Figur 8.2: Huvudsaklig sysselsättning, Procent 

Fördelningen bland respondenterna är följande: Arbetar 482 stycken (81 %), 

Studerar: 40 stycken (7 %); Arbetslös: 18 stycken (3 %); Sjukskriven: 20 stycken 

(3 %) Annat: 31 stycken (5 %) Ålderspensionär: 1; Sjuk/förtidspensionär: 3. 

Eftersom ålderspensionärer och sjuk/förtidspensionärer var så få till antalet räknades 

dessa samman till ett procenttal för att över huvud taget kunna ange ett mätbart 

värde. Tillsammans utgör de i absoluta tal fyra personer vilket ungefär motsvarar 1 

%. Samtliga har svarat på frågan. 

Utifrån detta kan vi se att förvärvsarbetande utgör en klar majoritet av besökarna 

på webbplatsen. Antalet arbetslösa bland respondenterna uppgår till 3 % vilket verkar 

vara mycket få. Enligt statistik från AMS var dock 3 % av kommunals medlemmar 

och 4,6 procent av befolkningen i stort arbetslösa i mars 2003. (Siffran innefattar inte 

deltidarbetslösa och personer i arbetsmarknadsåtgärder)166  Detta indikerar att de 

arbetslösa inte är underrepresenterade bland besökarna på webbplatsen. 

Antalet studenter uppgår till 7 %, men vi vet inte om dessa studenter utbildar sig 

till något av målgruppen kommunalarbetares yrken eller inte. Studenter har däremot 

vad de än studerar en relation till arbetsmarknaden i den meningen att de är 

potentiella förvärvsarbetande eller arbetssökande. Långtidssjukskrivna har även de 

en relation till arbetsmarknaden som potentiell arbetskraft. Antalet långtidssjukskrivna 

uppgår i materialet till 20 personer vilket motsvarar drygt 3 %. Någon statistik över 

                                                 
166 AMS webbplats, Statistik, Tabell: Arbetslösa efter A – kassetillhörighet, mars 2003, tillgänglig via 
http://www.ams.se  
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hur många som var långtidssjukskrivna under denna period har jag inte funnit. 

Däremot säger statistik från Riksförsäkringsverket att  offentliganställda är 

överrepresenterade bland de långtidssjukskrivna (sjukskrivna mer än 60 dagar) och 

särskilt gäller detta personal inom vård- och omsorg.167 Antalet långtidssjukskrivna 

inom målgruppen kommunalarbetare kan antas vara ganska hög, men det går inte att 

belägga att de på något sätt skulle vara underrepresenterade bland webbplatsens 

användare.  

Endast en person anger ”Ålderspensionär” som svar. Antalet 

sjuk/förtidspensionärer är också mycket lågt. Detta skulle kunna tolkas som att en 

socioekonomisk klyfta återspeglas bland besökarna, då pensionärer generellt har 

lägre inkomster än andra grupper. Detta gäller dock även för arbetslösa, studenter 

och långtidssjukskrivna och i dessa grupper har vi inte kunnat belägga att det rör sig 

om en underrepresentation. De flesta besökarna tillhör grupper som har en relation 

till arbetsmarknaden i den meningen att de befinner sig i förvärvsarbete, söker arbete 

eller är potentiell framtida arbetskraft. Webbplatsen är fackligt anknuten och det är 

kanske snarare så, att det är människor med en relation till arbetsmarknaden som 

besöker den snarare än pensionärer. Materialet avspeglar i så fall snarare en skillnad i 

intresse för just denna typ av webbplats än en socioekonomisk klyfta. En annan 

tolkning av resultatet är att det avspeglar en annan klyfta än den socioekonomiska, 

nämligen åldersklyftan. Jag har tidigare visat att de äldre generationerna är 

underrepresenterade bland respondenterna och det är här ålderspensionärer och 

säkerligen också flertalet av förtids- och sjukpensionärerna finns. 

 

 

 

 

                                                 
167Rapporten Långtidssjukskrivna – diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. RFV 
redovisar 2002:3, s. 8 –9 Finns tillgänglig på http://www.rfv.se  
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5.6 Bostadsort 

Enligt teorin om den digitala klyftan har personer boende i storstadsområdena tillgång 

till och använder sig av Internet i högre utsträckning än personer boende på 

landsbygden. 

Tabell 9.1: Var bor Du? Absoluta tal 

Tabell 9.2: Var bor Du? Procent 

Av användarna bor 95 personer (16 %) i glesbygd, 113 personer (19 %) i tätort, 

161 personer (27 %) i en mindre stad, 96 personer (16 %) i en större stad och 130 

personer (22 %) i storstad. Samtliga har besvarat frågan.  

Ett av problemen med kategorierna är att det finns olika definitioner för begrepp 

som till exempel ”tätort” och ”glesbygd”.  Olika instanser använder sig av olika typer 
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av definitioner vilket gör statistiken svår att jämföra.168  En brist i min undersökning är 

att jag inte i tillräckligt hög grad definierat begreppen.  

Jag har inte funnit någon nationell statistik över befolkningsfördelning mellan 

landsbygd och städer som är direkt jämförbar med dessa resultat. Om man räknar 

samman de personer som 31 december 2002 bodde i Stockholm, Göteborg och 

Malmö kommuner (kategorin storstad i min undersökning) så utgör dessa knapp 17 

% av landets befolkning.169 Detta ger då en indikation om att personer boende i 

storstad är något överrepresenterade bland webbplastens besökare. Detta är dock 

inte helt rättvisande, eftersom bara Stockholms kommun är inräknad. Närförorter 

som Solna faller utanför denna beräkning. Räknar man in närförorterna utgör den del 

av svenska folket som bor i storstad cirka 22 %.170 Jag finner därmed inga belägg för 

att invånare i storstad skulle vara överrepresenterade.  

Enligt statistik från Glesbygdsverket bodde 188 216 personer i utpräglad 

glesbygd år 2001, vilket motsvarar 2,1 % av befolkningen. Lägger man samman 

denna siffra med de 1 973 768 personer som bodde i det Glesbygdverket kallar 

”Tätortsnära landsbygd” (upp till 3000 invånare) samma år utgör dessa 24 % av 

befolkningen.171 En ”tätort” är enligt Glesbygdverkets definition alla orter med mer än 

3000 invånare. Utifrån dessa siffror drar jag slutsatsen att personer som bor på 

landsbygden och i glesbygd inte är underrepresenterade bland användarna på 

kommunal.se.  

5.9. Representationen av invandrare  
När man talar om en digital klyfta inom länder talar man även om klyftan mellan 

majoritetsbefolkningen som har tillgång till Internet i högre utsträckning till än etniska 

och kulturella minoriteter. Personligen anser jag det vara svårt – för att inte säga 

vanskligt – att definiera vad en kulturell eller etnisk minoritet är. Dels kan vi tala om 

minoritetsbefolkningar som sedan länge funnits inom Sveriges gränser, till exempel 

samer, romer, resandefolket eller tornedalsfinnar. I andra sammanhang avser vi olika 

invandrargrupper när vi talar om minoriteter. Om vi talar om invandrargrupper så är 

det viktigt att komma ihåg att ”invandrare” eller ”invandrargrupper” inte är 

                                                 
168 Se till exempel informationsavsnittet ”Statistik” på Glesbygdsverkets webbplats;   
http://www.glesbygdsverket.se/glesbygdsfakta.asp  
169 Siffrorna är baserade på statistik från SCB: Befolkningsstatistik, Tabell ”Folkmängd per kommun och 
län 31 december 2002 och befolkningsförändringar 2002” tillgängligt via http://www.scb.se  
170 Siffrorna är baserade på statistik från SCB: Befolkningsstatistik, Tabell ”Folkmängd per kommun och 
län 31 december 2002 och befolkningsförändringar 2002” tillgängligt via http://www.scb.se 
171 Glesbygdverkets statistik: Tabell ”Befolkning år 2001 per region och områdestyp”, 
http://www.glesbygdsverket.se  
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homogena. Det finns många olika invandrargrupper och de har kommit till Sverige 

under olika perioder och har som grupper och individer i olika grad etablerat sig i 

Sverige. Ibland brukar man därför skilja mellan inomnordiska, europeiska och 

utomeuropeiska invandrare när man gör olika typer av undersökningar.  

För att undersöka denna aspekt av den digitala klyftan har jag valt att ställa en 

fråga i anslutning till detta. Denna fråga syftar till att undersöka ”invandrare” som 

minoritet. Jag har inte definierat detta utifrån kultur eller etnicitet utan helt enkelt ställt 

en fråga om familjebakgrund utifrån födelseland. För att inte riskera att frågan 

uppfattas som pejorativ av respondenterna har jag inte skiljt mellan invandrare från 

olika områden eller länder. Jag har i min presentation definierat de som kryssat för 

svarsalternativet ”Jag är född i Sverige och mina föräldrar är födda i Sverige” som 

”svensk”. De som kryssat för svarsalternativet ”Jag är född i Sverige, men minst en 

av mina föräldrar är inte född i Sverige” tillhör kategorin ”Andra generationens 

invandrare” i min framställning. Respondenter som markerat svarsalternativet ”Jag är 

inte född i Sverige och mina föräldrar är inte födda i Sverige” finns i kategorin 

”Invandrad”. 

Figur 10.1: Vilken är Din familjs bakgrund? Absoluta tal 
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Figur 10.2: Vilken är Din familjs bakgrund? Procent 

Personer som är födda i Sverige och vars föräldrar är födda i Sverige är 472 till 

antalet vilket motsvarar 80 %. Vidare har 55 personer (9 %) svarat att de inte är 

födda i Sverige och 67 personer (11 %) har angivit att de är födda i Sverige men att 

minst en av deras föräldrar är född i ett annat land. En person har inte svarat på 

frågan. 

För att få en uppfattning om huruvida personer med invandrarbakgrund är 

underrepresenterade har jag jämfört siffrorna med tillgänglig nationell statistik från 

Migrationsverket. Jag har använt en vidare definition av kategorin andra 

generationens invandrare än Migrationsverket, så dessa siffror är inte fullt jämförbara. 

Migrationsverket definierar andra generationens invandrare som en person som är 

född i Sverige vars båda föräldrar är födda i ett annat land.172 De övriga definitionerna 

av kategorierna ”svensk” respektive ”invandrare” överensstämmer med mina.173 I 

Sverige fanns år 2001 totalt 5 237 728 personer i åldrarna 20 – 64 år (yrkesaktiv 

ålder). Av dessa var 14.3 % födda i ett annat land än Sverige och 2, 29 % var andra 

generationens invandrare enligt den definition som används av Migrationsverket.174   

Det som ser ut som en överrepresentation av andra generationens invandrare i 

mitt material beror sannolikt på att jag och Migrationsverket använt oss av olika 

definitioner. Därför går det inte att uttala sig om dessa siffror. Däremot verkar det 

                                                 
172Migrationsverket, statistik, definitioner: http://www.migrationsverket.se  
173 Migrationsverket, statistik, http://www.migrationsverket.se  
174 De procentuella siffrorna är baserade på statistik presenterad som absoluta tal I Migrationsverkets  
Statistikdatabas, Ämne: Demografi,, Tabell Befolkning efter kön, ålder och ursprung, tillgänglig via 
http://www.Migrationsverket.se  
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finnas en viss underrepresentation av invandrare bland besökarna på kommunal.se 

om man jämför med andelen invandrare av befolkningen i stort.  

Går man till kommunalarbetare som målgrupp för webbplatsen har jag inte funnit 

någon statistik över hur många bland kommunalarbetarna som inte är födda i Sverige. 

Migrationsverket har viss statistik över antalet invandrare inom vissa sektorer i 

arbetslivet.  Enligt statistik över de som arbetade inom vård och omsorg år 2000 var  

drygt 15  % av männen och drygt 10 % av kvinnorna inte födda i Sverige. Någon 

sammanvägd siffra för män och kvinnor presenteras inte.175 Här indikerar siffrorna att 

antalet invandrare i mitt material inte i lika stor grad återspegla en digital klyfta. Det 

finns dock vissa problem med jämförelsen. Vård och omsorg är ett vitt begrepp och 

innefattar såväl grupper som tillhör Kommunal (vårdbiträden, undersköterskor m.fl.) 

som grupper som i första hand inte gör det (till exempel sjuksköterskor och läkare). 

Dessutom är det inte endast vård- och omsorgspersonal som tillhör målgruppen 

kommunalarbetare. Webbplatsen riktar sig dessutom inte enbart till 

kommunalarbetare. Jag drar därför, med viss försiktighet, slutsatsen att det finns en 

viss underrepresentation av invandrare bland besökarna på kommunal.se om man 

utgår från andelen invandrare av befolkningen i stort. Detta skulle då stödja hypotesen 

om en digital klyfta mellan majoritetssamhället och de invandrade minoriteterna. 

5.8. Utbildning 
Enligt teorin om den digitala klyftan finns det ett positivt samband mellan utbildning 

och tillgång till och användning av Internet. I frågeformuläret har respondenterna 

uppmanats att kryssa i alla de alternativ som passar. Detta fick ett utfall med ett stort 

antal variationer. I min presentation har jag räknat samman antalet träffar inom varje 

alternativ som angivits som den ”högsta” utbildning respondenten har. Detta är en av 

de frågor där det finns ett visst internt bortfall vilket berodde på ett fel i konstruktionen 

av det formulär som skickar data från frågeformulär till databas. Detta var en 

flervalsfråga och de första 35 respondenternas svar på denna fråga registrerades 

därför endast som Array i frågeformuläret. Jag har därför räknat bort dessa och för 

denna fråga gäller att det totala antalet respondenter uppgår till 560. Det externa 

bortfallet (Ej svar) inom det totala antalet respondenter uppgår för denna fråga till fem. 

                                                 
175 Migrationsverkets statistikdatabas, Ämne: Mångfald I arbetslivet, Tabell: Antalet sysselsatta efter 
näringsgren, tillgänglig via http://www.migrationsverket.se  
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Figur 11.1: Vilken utbildning har Du? Högsta utbildning som markerats. Absoluta tal 

 

Figur 11.2: Vilken utbildning har Du? Högsta utbildning som markerats. Procent 
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Av respondenterna hade 7 personer (drygt 1 %) mindre än nio års 

grundskoleutbildning. De som hade angivit nioårig grundskola som sin högsta 

utbildning var 23 till antalet (4 %). Kortare yrkesutbildning hade 57 stycken (10 %). 

Tvåårig gymnasieutbildning har angivits av 198 stycken (35 %) och treårigt gymnasium 

av 121 (22 %). Av respondenterna har 116 personer (21 %) läst kurser vid 

universitet eller högskola och 33 personer (6 %) har en akademisk examen. Fem 

personer har inte svarat på frågan och detta motsvarar mindre än en procent. 

Dessa siffror kan jämföras med statistik över utbildningsnivån bland personer i 

åldrarna 25 – 64 år i Sverige år 2001.176 Enligt denna statistik hade 20 % av 

befolkningen i dessa åldrar endast förgymnasial utbildning. En gymnasieutbildning 

kortare än tre år hade 33 % och en treårig gymnasieutbildning hade 16 %. Vidare 

hade 14 % en eftergymnasial utbildning kortare än tre år och 17 % hade en 

eftergymnasial utbildning som var tre år eller längre. 

Merparten av respondenterna har gymnasial utbildning. Det är något fler bland 

respondenterna som har en tvåårig gymnasieutbildning och detta förhållande gäller 

även för treårig gymnasieutbildning. Antalet respondenter som har en akademisk 

examen är ganska liten. Andelen personer med en akademisk examen om minst 120 

poäng är mindre bland respondenterna än bland befolkningen i övrigt. Detta kan 

dock förklaras med att få Kommunals yrken kräver en sådan examen och då dessa 

yrkesgrupper är en av de stora målgrupperna för webbplatsen så är det inte så 

förvånande att personer med akademisk examen är förhållandevis få. Personer som 

läst enstaka kurser vid universitet eller högskola utgör en dryg femtedel och detta är 

en förhållandevis hög siffra.  En liten andel är lågutbildade i den meningen att de 

saknar gymnasieutbildning. Räknar man samman de som har mindre än nio års 

grundskola med dem som endast har grundskoleutbildning och de som   har en 

kortare yrkesutbildning utgör dessa sammanlagt 15 % av respondenterna. Detta kan 

jämföras med de 20 % av befolkningen i stort som saknar gymnasial utbildning.  

Detta resultat kan tolkas som att det stödjer utbildningsaspekten av teorin om 

den digitala klyftan. Dock kan resultatet även hänga samman med en åldersklyfta. Det 

är få äldre som svarat på enkäten och då det är vanligare att man genomgått åtminstone 

gymnasial utbildning i yngre generationer och att det är vanligare med endast 

förgymnasial utbildning bland personer över 55 år är det naturligt att detta återspeglas 

i materialet177. Sammanfattningsvis kan man säga att besökarna på kommunal.se är en 

                                                 
176 Statistik från SCB: Utbildning och forskning, Utbildningsnivå, Tabell: ”Utbildningsnivå 2001 för 
befolkningen i åldern 25 – 64 år”, tillgänglig via http://www.scb.se  
177 Statistik från SCB: Utbildning och forskning, Utbildningsnivå, Tabell: ”Utbildningsnivå efter ålder 
(årsklasser)” , tillgänglig via http://www.scb.se 
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relativt välutbildad grupp människor. Detta kan inte i sig ses som ett stöd för 

hypotesen om en klyfta baserad på utbildning då invånare i Sverige generellt är 

högutbildade i den meningen att många av oss har genomgått gymnasiet och då allt fler 

läser på högskolenivå. Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet har i drygt tio år till 

exempel varit en treårig gymnasieutbildning. Min tolkning är att resultatet snarare 

indikerar ett stöd för en åldersklyfta. 

Jag har även undersökt i vilken mån användarna har någon form av datautbildning 

eftersom detta också är en del av den kunskaps- och utbildningsklyfta som teorin 

talar om. LO-förbundens medlemmar, där Kommunal ingår, är vilket jag tidigare 

visat, en grupp som i mindre utsträckning än andra yrkesgrupper har tillgång till 

datorer i arbetet. Därför kan man utgå ifrån att det är ganska få kommunalarbetare 

som får någon form av datautbildning via sin arbetsgivare. Det finns dock andra sätt 

att skaffa sig kunskaper om datorer och IT. Kunskaper om data och IT är en av de 

faktorer som avgör om en individ använder sig av Internet eller inte och därför var 

det förväntade utfallet av frågan en hög respresentation av personer som på ett eller 

annat sätt genomgått någon form av datautbildning. Jag har frågat om respondenterna 

har gått någon form av datakurs och i så fall, genom vilken typ av institution eller 

utbildare. Även denna fråga är en flervalsfråga och av samma anledning som ovan 

nämnts har här 38 respondenter fallit bort på grund av en felkonstruerad webbsida. 

Det totala antalet respondenter uppgår för denna fråga till 557 när de felaktiga svaren 

räknats bort. 

Fördelningen mellan dem som har respektive inte har genomgått någon form av 

datakurs ser ut som följer: 
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Figur 12.2: Har Du gått någon datakurs? Procent 

Av respondenterna är det 455 personer (82 %) som genomgått någon form av 

datakurs. De som inte gjort det är 100 personer (18 %). Två respondenter har inte 

besvarat frågan, vilket motsvarar mindre än en procent. Detta utfall var det jag 

förväntat mig. Då det inte finns någon statistik över hur många personer i Sverige totalt 

som deltagit i någon form av datakurs kan jag inte med säkerhet säga att det rör sig 

om en överrepresentation av människor som på ett eller annat sätt utbildat sig inom 

området.  

På vilket sätt har då dessa personer fått sin datautbildning?  Detta kunde anges 

genom att kryssa i de alternativ som passade. Resultatet redovisas här i absoluta tal. 

Många av respondenterna har kryssat i flera alternativ vilket påverkar det totala 

antalet. 

 

 

Figur 12.3: Fördelning mellan olika typer av datakurser bland de respondenter som 
genomgått någon sådan. Absoluta tal 
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generationskohorter som är mest representerade bland användarna där yngre 

generationer är mer representerade än äldre. På andra plats med 128 personer för 

vardera alternativet hamnar datakurs via arbetet eller annan typ av datakurs som inte 

angivits bland alternativen. De personer som gått någon form av datakurs som 

anordnats av facket är 96 stycken och 74 stycken har deltagit i en datakurs som 

arrangerats av något av studieförbunden. 

Sammanfattningsvis säger resultatet att en stor majoritet av dem som besöker 

kommunal.se har gått någon form av datakurs och att de därför har åtminstone 

grundläggande datakunskaper. Detta kan vara en av de resurser som dessa individer 
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har, vilket gör de benägna att använda teknologin till Internet Engagement. Jag har 

inte funnit någon statistik över hur många svenskar eller kommunalare som gått någon 

form av datakurs. Därför kan jag inte jämföra resultatet med något och jag kan inte 

heller dra några slutsatser om huruvida detta avspeglar en klyfta baserad på 

datorkunskaper eller inte. 

5.9.  Teknologisk spridning  
En av de faktorer som avgör individens Internetanvändning är, enligt teorin om den 

digitala klyftan, den teknologiska spridningen. De personer som har tillgång till 

traditionella media som radio, TV och tidningar samt annan teknologi använder sig i 

högre grad av Internet än de som har tillgång till färre eller inga av dessa media. Man 

kan alltså förvänta sig en hög grad av teknologisk spridning bland respondenterna. 

Att mäta teknologisk spridning är svårt, men jag har försökt göra en grov skattning 

genom att lista teknologi och media och be respondenterna att markera med kryss 

för vart och ett av dessa som finns i deras hushåll. De olika alternativen var elva till 

antalet: Radio, TV, video, dvd-spelare, digitalbox, dator, Internetuppkoppling, Fax, 

Mobiltelefon, CD-spelare samt prenumeration på morgontidning. 

Jag har sedan räknat samman hur många av dessa alternativ som markerats för 

varje respondent och sammanställt dem utifrån antalet alternativ som markerats. Ett 

grovt mått på teknologisk spridning får vi om vi jämför hur många av de angivna 

sakerna som finns i användarnas hushåll. 
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Figur 13.1: Vilka av dessa saker finns i Ditt hushåll? Antal markerade Absoluta tal 

Figur 13.2 Vilka av dessa saker finns i Ditt hushåll? Antal markerade Procent 

 

Av dem som svarade på enkäten hade tre personer tillgång till två av de listade 

alternativen i sitt hushåll och tre personer hade tillgång till tre av alternativen. Båda 

dessa kategorier motsvarar mindre än en procent. Sex personer (drygt en procent) 

hade tillgång till fyra av alternativen. Fem av alternativen fanns i hushållet hos 23 (4 %) 

av respondenterna. Sex av alternativen har markerats av 30 personer (cirka 5 %) 

och sju av alternativen har markerats av 76 personer (14 %).  Åtta av alternativen 

finns i hushållet hos 164 (29 %) av de som svarat och nio alternativ hos 166 (30 %). 

Tio alternativ finns hos 69 personer (12 %) och samtliga alternativ har markerats av 

17 personer (3 %). En person har inte markerat något av svarsalternativen. Om vi ser 

till vilka svarsalternativ som markerats av flest antal personer ser kurvan ut på 

följande sätt: 

Figur 13.3: Markerade svarsalternativ, Absoluta tal 
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digitalbox, 525 har video, 94 har en fax, 535 har tillgång till mobiltelefon och i 359 av 

hushållen finns en prenumeration på en morgontidning. 

Detta återspeglar en stor teknologisk spridning av äldre och nyare medier. Dator 

och Internetuppkoppling har markerats av ett högt antal respondenter. Den slutsats 

jag drar av detta är att dator och Internetuppkoppling efter drygt ett decennium har 

blivit etablerade och vanliga i hushållen på samma sätt som äldre medier som TV, 

Radio och video. De nyare medierna digitalbox och dvd-spelare har markerats av 

färre. Dessa medier har ännu inte blivit etablerade i hushållen. Faxen är ett äldre 

medium än persondatorn och Internetuppkopplingen men de lägre siffrorna kan bero 

på att fax är mer etablerat på kontor och arbetsplatser än i hemmet.  

Det äldsta mediet – morgontidningen – kommer inte heller på någon topplacering 

vilket inte behöver motsäga min hypotes att det finns ett positivt samband mellan 

mediets ”ålder” och grad av etablering i hushållet. Av respondenterna anger 359 av 

det totala antalet 557 att det finns en prenumeration på en morgontidning i deras 

hushåll, vilket motsvarar drygt 64 %.  Läsandet av papperstidningar i Sverige har hållit 

sig ganska stabilt över tid, men det finns generationsskillnader i tidningsläsandet där 

yngre är mindre benägna att läsa tidningar än äldre.178  Andelen svenskar som 

prenumererar på morgontidningar har dock minskat något. Detta kan bero på att 

normen inte är lika stark, men här avspeglas även sociala skillnader, Morgontidningar 

läses i högre utsträckning i välbärgade bostadsområden än i fattiga och resurssvaga 

grupper avstår ofta från tidningsprenumerationen.179  Det finns även utbildningsmässiga 

faktorer kopplat till prenumeration på morgontidning. Bland de som räknas till 

kategorin ”högutbildade” prenumererar 70 % av hushållen på en morgontidning. 

Motsvarande siffror är 71 % för de med medellång utbildning och 67 % för 

lågutbildade.180 Alltså är den siffra som återfinns i mitt material inte direkt avvikande. 

Jag kan dock konstatera att den ligger något lägre än för genomsnittet bland de 

lågutbildade.  

Är då den teknologiska spridningen oproportionerligt stor eller liten bland 

besökarna på kommunal.se jämfört med den övriga befolkningen? Någon slutsats 

kring detta kan jag inte dra, eftersom jag inte funnit jämförbar statistik. Den enda 

siffra jag funnit som ger någon forma av indikation är ett sammanvägt Info-Soc index 

som baserar sig på förekomsten av gamla och nya media bland befolkningen i olika 

                                                 
178 Weibull, Lennart & Gustafsson, Karl – Erik: “Svenskt medielandskap I Förändring: en översikt” i 
Amnå, Erik, (red.): Politikens medialisering, Demokratiutredningens forskningsvolym nr. III, SOU 
1999:126, s.4 
179 Weibull & Gustafsson (1999), s. 4 samt s.29 f. 
180 Weibull & Gustafsson (1999), s. 30, Tabell 2: Läsvanor för morgon- och kvällspress I olika grupper 
1998, Hushåll som prenumererar på morgontidning. 
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regioner. De skandinaviska länderna toppar listan över regionerna med ett index som 

uppgår till 80.181   

Ett annat index som ger en indikation om teknologisk spridning är ISI eller 

Information Society Index. Detta index räknas fram genom sammanvägning av en rad 

faktorer: Computer infrastructure (Installerade PC:s per capita m.m.), Internet 

infrastructure (Antal personer som använder Internet i hemmet m.m.), Information 

infrastructure (telefonlinjer per hushåll m.m.) och Social Infrastructure (tidningsläsning 

etc. ).182 Här rankas Sverige på första plats år 2002 bland 55 ledande nationer.183 

Dessa index är kanske inte i alla stycken fullt jämförbara med den fråga jag ställt i 

min undersökning, men de ger en indikation om att den teknologiska spridningen i 

Sverige rent allmänt är hög. Den ganska höga grad av teknologisk spridning som 

finns bland användarna av kommunal.se kan jag därför inte tolka som en avspegling 

av en digital klyfta. 

Tillgång till Internet i hemmet är ett tecken på stor teknologisk spridning och en av 

tillgångarna som ger medborgare möjlighet till engagemang via Internet. Här nedan 

redovisas därför hur stor andel av respondenterna som uppger att de har dator och 

Internetuppkoppling i sitt hushåll. 

Figur 13.4: Andel som markerat att de har respektive inte har dator och Internetuppkoppling 
Absoluta tal 

 

 

 

 

 

                                                 
181 Norris (2001), s. 52 Tabell 3.2 “Proportin of the populaiton using new and old media” 
182 ISI: Information Society Index 2002, http://www.worldpaper.com/2002/feb02/isi.jpg  
183 ISI: Information Society Index 2002, http://www.worldpaper.com/2002/feb02/isi.jpg  
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Figur 13.5: Andel som markerat att de har respektive inte har dator och Internetuppkoppling 
Procent 

Av 557 respondenter har 505 markerat att de har dator samt Internetuppkoppling i 

hemmet, vilket motsvarar 91 %. Enligt statistik från NUA var 67,8 1 % av 

svenskarna uppkopplade till Internet i september 2002.184 Denna skattning är gjord 

per individ och inte per hushåll och därför är siffrorna inte fullt jämförbara. Skillnaden 

dem emellan är ändå så pass stor att man kan anta att om siffran från NUA stämmer så 

har användarna på kommunal.se tillgång till Internet i hemmet i något högre grad än 

genomsnittet av befolkningen. De siffror som kommer från NUA är liksom de flesta 

siffror från liknande mätningar något osäkra och därför väljer jag att inte dra alltför 

stora slutsatser av detta. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att ”tillgång till dator 

och Internet i hushållet” inte automatiskt innebär att individen har möjlighet att 

använda sig av dessa. Datorn kanske står i barnens rum eller så har kvinnan i familjen 

inte möjlighet att använda sig av datorn då man eller barn ”går före”.185   

Sammanfattningsvis finns det i respondenternas hushåll en stor teknologisk 

spridning. Dator och Internetuppkoppling idag verkar vara lika etablerade och 

vanliga i respondenternas hushåll som de äldre media TV, video och radio. Vi kan 
                                                 
184 How many Online? http://www.nua.com How many Online? 
185 Se till exempel: Selg, Håkan: Om kvinnors användning av Internet eller ”När kvinnan äntligen 
har tid sitter mannen framför PC:n”: Redovisning av en undersökning via e-post riktad till 
Dataföreningens kvinnliga medlemmar, IT-kommisionens rapporter, Rapport 49/2002, IT-
kommissionen 2002, s. 7 - 8 
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vidare konstatera att en stor majoritet av respondenterna har tillgång till dator samt 

Internetuppkoppling i hemmet. Jämfört med tillgänglig statistik ser det ut som att 

respondenterna i högre grad än genomsnittet har dator samt Internetuppkoppling i 

hushållet men då statistik över antalet uppkopplade nationellt inte är helt tillförlitlig går 

det inte att dra några slutsatser om detta. Jag finner inte heller belägg för att 

respondenternas hushåll kännetecknas av större teknologisk spridning än 

genomsnittet av svenska hushåll eller genomsnittet av kommunalarbetarnas hushåll. En 

digital klyfta i detta avseende kan inte beläggas. 

5.10. Sammanfattning 
Om man ser till de vanligaste svaren på frågorna som rör de demografiska faktorerna 

så ser den typiska användaren av kommunal.se ut på följande sätt: Hon är en kvinna i 

åldern 36 – 45 år och bor i en stad. Hon är född i Sverige och hennes föräldrar är 

också födda i Sverige. Hennes hushåll består av två vuxna och de har hemmaboende 

barn. Den sammanlagda årsinkomsten före skatt i hushållet ligger mellan 300 000 och 

400 000 kronor. Hon förvärvsarbetar inom ett av Kommunals yrken. Hennes 

utbildning ligger på gymnasienivå och det ingick någon form av datakurs i utbildningen. 

Hennes hushåll är ett exempel på stor teknologisk spridning – här finns nio av elva 

möjliga saker jag frågade om. I hennes hushåll finns dator med Internetuppkoppling.  

Jag har inte funnit stöd för hypotesen att användarna på kommunal.se skulle 

avspegla en digital klyfta annat än när det gäller vissa faktorer. Den klyfta som 

tydligast avspeglar sig är åldersklyftan. Användare över 55 år är ganska få till antalet 

och åldersgruppen över 65 år representeras endast av någon enstaka besökare. Även 

den förhållandevis låga representationen av invandrare bland respondenterna kan 

tolkas som en avspegling av en digital klyfta. De ekonomiska faktorerna avspeglar 

eventuellt en digital klyfta i den meningen att de hushåll som har de lägsta inkomsterna 

är representerade endast i ringa omfattning. Här spelar till viss del även hushållets 

sammansättning in. Användarna tillhör i hög utsträckning hushåll där det finns barn. 

Detta kan tolkas som ett stöd för existensen av en åldersklyfta. Undantaget är 

ensamhushåll med barn vilket kan tolkas som ett stöd för en viss inkomstklyfta.  
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6. Reinforcement eller mobilization? 

Den andra kategorin frågor i min enkätundersökning handlar om de faktorer som 

utgör motivationsdelen i the Internet engagement model. Denna motivation kopplas 

samman med the participation hypothesis och de två huvudteorierna är teorin om 

mobilization contra teorin om reinforcement.  Om det finns belägg för 

reinforcementteorin dominerar de som redan är politiskt, fackligt eller samhälleligt 

intresserade och etablerade bland webbplstens besökare. 

6.1 Facklig tillhörighet 
En fråga handlar om fackligt medlemskap. Den är formulerad på följande sätt: Är Du 

medlem i kommunal? Respondenterna kan ange om de är medlemmar av kommunal 

eller av ett annat fackförbund eller om de inte är fackligt anslutna. Här kan vi utifrån 

mina hypoteser förvänta oss en hög grad av fackanslutning bland besökarna. Utfallet 

ser ut som följer: 

 

Figurl 14.1: Är Du medlem i Kommunal? Absoluta tal 
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Figur 14.2: Är Du medlem av Kommunal? Procent 

Av de 595 respondenterna är 530 medlemmar i SKAF, vilket motsvarar 89 %. 

Antalet besökare som är medlemmar av ett annat fackförbund uppgår till 39 personer 

(7 %). Andelen personer som inte är fackligt anslutna uppgår till 25 personer eller 4 

%. En person har inte besvarat frågan, vilket är mindre än en procent. Räknar man 

samman antalet som är fackligt anslutna uppgår detta till 569 personer eller 96 %. 

Om man endast ser till medlemmar i SKAF så verkar vid första anblicken 

anslutningsgraden ligga något lägre än den fackliga anslutningsgraden inom Kommunal 

som helhet, vilket uppgår till drygt 92 %.186 Den jämförelsen är dock inte rättvisande 

eftersom Kommunals medlemmar inte är de enda som besöker webbplatsen och 

därför inte heller är den enda grupp som undersöks. Vi måste därför jämföra med 

facklig anslutningsgrad i riket som helhet. I Sverige fanns i december 2000 totalt 3 

700 000 anställda och 2 900 000 av dessa var medlemmar av något fackförbund.187 

Detta motsvarar en procentuell anslutningsgrad på 78 %. Det totala antalet fackligt 

anslutna bland respondenterna uppgick som vi sett till 96 %. Alltså kan vi anta att den 

fackliga anslutningsgraden bland besökare på kommunal.se ligger något högre än 

genomsnittet. 

 

 

                                                 
186 Nelander, Sven: Facket som folkrörelse, LO:s Löne- och välfärdsenhet, augusti 2000 s. 14 Rapporten 
finns tillgänglig på www.lo.se  
 
187 Vogel, Joachim & al.: ”Föreningslivet I Sverige: Välfärd, socialt kapital, Demokratiskola” I 
Levnadsförhållanden i Sverige; Rapport 98, SCB 2003, s. 189 
 

89%

7%

4% SKAF

Annat
fackförbund

Ej
fackanslute
n



 82

6.2 Partimedlemskap 

 

Nästa fråga rör besökarnas eventuella medlemskap i politiska partier eller 

ungdomsförbund. Även här kan man utifrån reinforcementteorin förvänta sig en högre 

anslutningsgrad till politiska partier bland respondenterna än bland befolkningen som 

helhet.  

Figur 15.1: Är Du medlem i något politiskt parti eller ungdomsförbund? Absoluta tal 

Figur 15.2: Är Du medlem i något politiskt parti eller ungdomsförbund? Procent 
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Som vi ser anger 139 av de 595 respondenterna att de är medlemmar av ett politiskt 

parti eller ungdomsförbund vilket motsvarar 23 %. Vidare anger 445 personer att de 

inte är medlemmar, vilket är 75 % av det totala antalet respondenter. Elva personer 

(2 %) besvarade inte frågan. Detta är en av de frågor som har ett relativt stort internt 

bortfall. En förklaring till detta kan vara att personer kanske medvetet inte svarat på 

frågan eftersom de anser den vara av känslig eller privat natur. 

Hur ser det då ut i riket som helhet? Enligt statistik för år 2001 var 6,7 % av 

befolkningen i åldrarna 16 – 84 år medlemmar av ett politiskt parti.188 Trots att det 

bland besökarna på kommunal.se bara är en knapp fjärdedel (23 %) som är 

medlemmar i ett parti så innebär detta ändå att partianslutningen ligger betydligt över 

genomsnittet i denna grupp jämfört med riket som helhet.  

6.3. Fackliga och politiska förtroendeuppdrag 
Ytterligare en fråga rör politiskt och/eller fackligt intresse och engagemang. Frågan 

lyder: Har Du något fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag? Respondenterna kan 

svara ja, att de haft det tidigare eller nej. 

Figur 16.1: Har Du något fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag? Absoluta tal 

                                                 
188 SCB: Levnadsförhållanden: Välfärdsindikatorer Tabell MA1: Medlemmar i politiskt parti,  
     åldrarna 16 – 84 år, http://www.scb.se  
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Figur 16.2 Har Du något fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag? Procent 

På frågan om de har fackliga eller politiska förtroendeuppdrag svarar 286 av de 595 

respondenterna ja, vilket motsvarar 48 %. De som tidigare haft politiska eller 

fackliga förtroendeuppdrag uppgår till 69 personer (12 %). De som inte har och inte 

heller tidigare innehaft denna typ av förtroendeuppdrag är 239 personer vilket 

motsvarar 40 % av totalsumman. En person har inte svarat på frågan, vilket motsvarar 

mindre än 1 %. Om man räknar samman de som har och de som tidigare haft 

politiska eller fackliga förtroendeuppdrag uppgår denna grupp till 355 personer, vilket 

motsvarar 60 % av det totala antalet respondenter. 

Detta är en hög siffra, oavsett om man lägger samman de som har och de som 

haft uppdrag eller inte. Jämför man med befolkningen i stort ser man att det bland 

besökarna på kommunal.se finns mångdubbelt fler personer som innehar fackliga eller 

politiska förtroendeuppdrag. År 2000 hade till exempel endast 1,8 % av svenska 

folket i åldrarna 16 – 84 år politiska förtroendeuppdrag.189 Samma år innehade 8,3 % 

av SKAF:s medlemmar ett fackligt förtroendeuppdrag – en siffra som ligger något 

över genomsnittet för medlemmar i samtliga fackförbund i Sverige.190 Detta resultat 

går i linje med mina hypoteser och antalet sidbesökare med fackliga och/eller 

politiska förtroendeuppdrag ligger långt över genomsnittet. 

6.4 Engagemang i folkrörelser och nätverk 
Om man skall mäta medborgerligt engagemang i politik och samhällsfrågor räcker det 

inte med att bara se till aktivitet inom etablerade politiska partier. En annan viktig 

                                                 
189 Vogel, Joachim & al.: ”Föreningslivet I Sverige: Välfärd, socialt kapital, Demokratiskola” I 
Levnadsförhållanden i Sverige; Rapport 98, SCB 2003, s. 100, Tabell 4.2: Procent aktiva i politiskt 
parti 1980 - 2000 
190 ibid. s. 160: Tabell 7.4: Aktiviteter inom fackliga organisationer efter facklig tillhörighet 
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kanal för engagemang är till exempel folkrörelserna.191 Vanligtvis räknar man med alla 

typer av folkrörelser när man talar om medborgarengagemang – allt från 

idrottsrörelsen och frikyrkorörelsen till humanitärt och socialt inriktade organisationer 

som Röda Korset och Rädda Barnen.192 Jag har i mitt material ställt en fråga för att ta 

med denna aspekt av medborgerligt engagemang, men då det inte är engagemang i till 

exempel idrottsrörelsen jag primärt är ute efter frågar jag respondenterna om de är 

aktiva inom någon folkrörelse som sysslar med politik eller samhällsfrågor. Detta ger 

ändå en vid tolkning av definitionen och här kan till exempel humanitärt eller socialt 

inriktade folkrörelser ingå. 

Rent allmänt hävdas ofta att aktiviteten i de svenska etablerade folkrörelserna är 

på tillbakagång.193 Detta är inte endast en svensk företeelse utan en process som kan 

iakttas i hela västvärlden.194 Även om traditionella folkrörelser är på tillbakagång 

vinner nya sociala rörelser och proteströrelser mark.195 Många av dessa nätverk eller 

rörelser karaktäriseras av en platt organisation, informalitet i fråga om tillhörighet och 

medlemskap, en lös organisation som ibland är av temporär art, en 

direktaktionsstrategi och en grund i en gemensam identitet och ett engagemang i vissa 

frågor.196 Till dessa rörelser kan till exempel Attac, Greenpeace, Fältbiologerna och 

Antisexistisk Front räknas.197 Då man idag studerar medborgarengagemang är det 

nästan en nödvändighet att inte räkna med endast traditionella folkrörelser utan också 

dessa nya rörelser och nätverk eftersom en stor andel medborgarengagemang annars 

riskerar att förbli dolt.198 Jag har därför formulerat frågan på ett sådant sätt att den 

inkluderar även aktivt engagemang i denna typ av nätverk. 

                                                 
191 Se till exempel Gidlund, Gullan & Möller, Tommy: Demokratins trotjänare – lokalt partiarbete 
förr och nu, Demokratiutredningens forskarvolym X, SOU 1999:130, kapitel 7 
192 Gidlund & Möller (1999) kapitel 7 (passim) 
193 Se till exempel Peterson, Olof: Demokratipolitik , SNS förlag 2001, s. 6f 
194 Se till exempel Norris, Pippa: Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge 
University Press, 2002, s. 220 ff 
195 Norris (2002), s.189 ff 
196 Norris, Pippa: Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge University 
Press, 2002, s. 190 och Gidlund, Gullan & Möller, Tommy: Demokratins trotjänare – lokalt 
partiarbete förr och nu, Demokratiutredningens forskarvolym X, SOU 1999:130, s. 157 
197 Gidlund & Möller, (1999), s. 157 
198 Norris (2002), s.190 



 86

Figur 17.1: Är Du aktiv inom någon folkrörelse eller ett nätverk som sysslar med 
samhällsfrågor? Absoluta tal 

 

Figur17.2: Är Du aktiv inom någon folkrörelse eller ett nätverk som sysslar med 
samhällsfrågor? Procent 

De personer som uppger att de är aktiva inom denna typ av folkrörelse eller nätverk 

uppgår till 75 personer vilket motsvarar 13 %. De som inte är aktiva är 509 till antalet 

(85 %). Elva personer ( cirka 2 %) har inte svarat på denna fråga. Är andelen aktiva i 

nätverk och folkrörelser som sysslar med politik eller samhällsfrågor fler eller färre 

bland besökarna på kommunal.se än i befolkningen i övrigt? Denna fråga är svår att 

svara på av flera anledningar. Dels är frågan i formuläret ganska inklusiv och svaret 

kan till stor del bero på vad respondenten anser vara en folkrörelse eller ett nätverk 

som sysslar med politik och samhällsfrågor. Dessutom finns ingen samlad statistik 

som är direkt jämförbar. Ytterligare ett problem utgörs av de nya nätverkens 

informella karaktär. Då traditionella folkrörelser ofta har någon form av 

medlemsregister och för någon form av statistik över sina medlemmar och deras 
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aktiviteter är det svårt att ens veta hur många som tillhör och är aktiva inom något av 

de nya nätverken eller nya rörelserna.199 

Det finns dock vissa statistiska uppgifter med vilka man kan göra en jämförelse. 

Andelen vuxna svenskar som uppger att de är aktiva inom en lokal aktionsgrupp 

uppgick år 2000 till 0,9 % av den vuxna befolkningen. Motsvarande siffror var för 

miljöorganisationer 4,2 %, för kvinnoorganisationer 1,9 %, humanitära 

hjälporganisationer 8,2 %, fredsorganisationer 0,8 % och för grupp för internationell 

fråga 1,8 %.200 

Ett av de utmärkande dragen för våra folkrörelser är de ideella insatserna från 

medlemmarna och därför kan frekvensen av frivilliginsatser användas som ett mått på 

hur många som är aktiva inom en organisation.201 År 1998 var det 5 % av den vuxna 

befolkningen som utfört ideellt arbete inom en humanitär organisation. Motsvarande 

siffror var för kvinnoorganisationer 1 %, lokal sammanslutning för social fråga 1 %, 

grupp för internationell fråga 1 %, miljöorganisation 1 %, fredsorganisation <1 % 

samt lokal aktionsgrupp 1 %.202 

Trots svårigheterna med att tolka och jämföra materialet är min tolkning ändå att 

det faktum att 13 % av besökarna på kommunal.se uppger sig vara aktiva inom en 

folkrörelse eller ett nätverk som sysslar med politik eller samhällsfrågor indikerar att 

besökarna utgör en grupp där något fler än genomsnittet är aktiva i dessa rörelser.  

6.5 Intresse för samhällsfrågor 

6.5.1 Hur många diskuterar politik eller fackliga frågor? 
Ett intresse för politik, samhällsfrågor eller fackliga frågor behöver inte med 

nödvändighet ta sig uttryck i ett aktivt engagemang i en organisation eller rörelse. Jag 

har därför ställt en fråga som kan uttrycka ett allmänt intresse i den  

                                                 
199 Ljungberg, Elisabeth & al.: Demokrati – en generationsfråga?: Fördjupning, 2002, s. 15, 
       tillgänglig via http://www.svekom.se/kultfri/skrifter/DemokratiFordjupning.pdf  
200 Vogel, Joachim & al.: Föreningslivet I Sverige: Välfärd, Socialt kapital, Demokratiskola, 
SCBrapport nr 98/2003, 2003, Diagram 2.2 Medlemskap i olika föreningar. Nuläge år 2000 samt trend 
1992 – 2000. Procenttal, s. 27 
201 Jeppsson – Grassman, Eva & Svedberg, Lars: “Medborgarskapets gestaltningar: Insatser I och utanför 
föreningslivet” I Amnå, Erik (red.): Civilsamhället, Demokratiutredningens forskarvolym VIII, SOU 
1999:84, 
 s. 122 
202 Jeppsson – Grassman, Eva & Svedberg, Lars: “Medborgarskapets gestaltningar: Insatser I och utanför 
föreningslivet” I Amnå, Erik (red.): Civilsamhället, Demokratiutredningens forskarvolym VIII, SOU 
1999:84, Tabell 3. Andel (%) som utfört frivilliga insatser inom olika organisationstyper 1992 samt 1998, 
s. 135 
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riktningen. Denna fråga handlar om huruvida respondenten brukar diskutera politik 

eller fackliga frågor med släkt och vänner. Min utgångspunkt är att den som diskuterar 

dessa frågor i sin närmiljö ger uttryck för åtminstone en viss grad av intresse för politik 

och fackliga frågor. Av de 595 respondenterna uppger 208 personer att de ofta 

diskuterar denna typ av frågor, vilket motsvarar 35 %. Politiska och/eller fackliga 

frågor diskuteras ibland av 359 personer (60 %) och aldrig av 21 personer (4 %). 

Sju personer har inte besvarat frågan, vilket motsvarar cirka en procent. 

Figur 18.1 Brukar Du diskutera politik eller fackliga frågor med familj och vänner? Absoluta 
tal 

Figur 18.2: Brukar Du diskutera politik eller fackliga frågor med familj och vänner? Procent 

Det är svårt att säga om förekomsten av politisk/facklig diskussion bland 

respondenterna ligger över eller under någon slags genomsnitt för hur ofta svensken i 

allmänhet diskuterar politik och/eller fackliga frågor. De enda siffror jag kan görs 

någon form av jämförelse med kommer från en internationell undersökning gjord i 

mitten av 1990-talet och som presenteras av Pippa Norris. I äldre, etablerade 

demokratier uppger 72.3 % av respondenterna att de diskuterar politik ofta 

(frequently) eller ibland (occasionally).203 Lägger jag samman siffrorna för dem som 
                                                 
203 Norris, (2002), s. 197 Table 10.2 Experience of political activism, mid-1990s (percent) 
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diskuterar ofta och ibland i min undersökning så blir andelen 95 % vilket ligger över 

genomsnittet jämfört med förekomsten av politisk diskussion bland invånarna i äldre, 

etablerade demokratier. Jämförelsen haltar dock eftersom den inte gäller specifikt 

svenska förhållanden även om Sverige tillhör gruppen äldre, etablerade 

demokratier.204 Min fråga handlar dessutom om politiska och/eller fackliga 

diskussioner och frågan i undersökningen gäller endast politiska diskussioner. 

Andelen i min undersökning som ägnar sig ofta eller ibland åt denna typ av 

diskussioner ligger på 95 % vilket är en hög siffra. Jag kan dock inte belägga att den 

ligger högre än det svenska genomsnittet och jag kan därför inte med säkerhet säga 

att besökarna på kommunal.se ur denna aspekt uppvisar ett högre politiskt eller 

fackligt intresse än genomsnittet. 

6.5.2 Hur många skriver insändare till papperstidningar? 
Ett annat uttryck för medborgarengagemang kan bestå i att man deltar i debatten i det 

offentliga rummet. Ett sätt att göra detta är att skriva insändare om politik och 

samhällsfrågor till traditionella papperstidningar. 

Figur 19.1: Brukar Du skriva insändare om politik eller samhällsfrågor till 
papperstidningar? Absoluta tal 

                                                 
204 Norris (2002), s.225 - 226 
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Figur 19.2: Brukar Du skriva insändare om politik och samhällsfrågor till papperstidningar? 
Procent 

Av de 595 respondenterna har 38 svarat att de vid flera tillfällen skrivit denna typ av 

insändare vilket motsvarar 6 %. De respondenter som uppger att de skrivit insändare 

vid enstaka tillfällen är 190 stycken (32 %) och 365 anger att de aldrig skrivit denna 

typ av insändare (62 %). Två personer har inte besvarat frågan. Någon statistik att 

jämföra med har jag inte funnit. En majoritet anger att de aldrig skrivit denna typ av 

insändare. Samtidigt är det mer än en tredjedel av respondenterna som gjort det – 

åtminstone vid något enstaka tillfälle.  

6.6 Webbplatsens debattforum 

6.6.1 Hur många läser debattinlägg och vilka är de som läser ofta? 
Medborgarengagemang kan ta sig uttryck i deltagande i debatt och diskussion. På 

kommunals webbplats finns ett forum för debatt och diskussion kring fackliga frågor 

med mera. Ett intresse för den debatt som förs på detta forum kan både ta sig uttryck 

genom att man läser inlägg och genom att man själv skriver debattinlägg. Min första 

fråga handlar om huruvida respondenterna läser inlägg på Klotterplanket och hur ofta 

de gör det. 
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Figur 21.1: Brukar Du läsa på Klotterplanket? Absoluta tal 

Figur 21.2: Brukar Du läsa på Klotterplanket? Procent 

Av respondenterna är det 93 personer (16 %) som anger att de ofta läser på 

Klotterplanket. Vid några tillfällen har 88 personer (15 %) angivit och 157 personer 

(26 %) har läst debattinlägg vid enstaka tillfällen. De som aldrig läst på Klotterplanket 

är 233 personer (39 %). Något svar har inte markerats av 21 personer vilket 

motsvarar 4 %. Bortfallet för denna fråga är förhållandevis stort och en förklaring till 

detta kan vara att denna fråga är en delfråga i en större fråga om vilka funktioner 

respondenterna använt på Klotterplanket. För varje delfråga har allt färre svarat, 

vilket jag tolkat som att respondenterna helt enkelt tröttnat. Här ser vi att det stora 

flertalet sällan eller aldrig besöker Klotterplanket och att det är en ganska liten grupp 

som läser inläggen ofta. 

Vad utmärker dem som ofta läser på Klotterplanket? Består denna grupp av 

personer som är fackligt eller politiskt aktiva eller är Klotterplanket ett debattforum 

där främst de som inte är aktiva tar del av debatten? 
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Figur 21.3: Andel av dem som ofta läser på Klotterplanket som är medlemmar i SKAF eller 
annat fackförbund. Procent 

Av dem som markerat att de ofta läser på Klotterplanket är 95 % medlemmar i 

Kommunal och 5 % är medlemmar av ett annat fackförbund. Ingen icke fackligt 

ansluten anger att de ofta läser på Klotterplanket. Andelen fackanslutna är alltså högre 

bland dem som läser på Klotterplanket än bland besökarna i övrigt. 

Figur 21.4: Andel av dem som ofta läser på Klotterplanket som är medlemmar i ett politiskt 
parti eller ungdomsförbund. Procent 

Av dem som ofta läser på Klotterplanket är 70 % inte medlemmar av något politiskt 

parti och 28 % uppger att de är partimedlemmar. Två procent av dem som angivit 

alternativet ofta utgörs av personer som inte givit svar på frågan om politisk anslutning. 

Bland de som läser på Klotterplanket ofta är andelen som är medlemmar av ett 

politiskt parti högre än bland besökarna på webbplatsen för övrigt. 
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Figur 21.5: Andel av dem som ofta läser på Klotterplanket som är aktiva inom en folkrörelse 
eller ett nätverk som sysslar med samhällsfrågor. Procent. 

Personer som är aktiva i folkrörelser eller nätverk utgör 15 % av dem som ofta läser 

på Klotterplanket. De icke aktiva utgör 83 % och de som inte har svarat på om de är 

aktiva i folkrörelser eller nätverk motsvarar 2 %. Även de som är aktiva i 

folkrörelser och nätverk utgör en något större andel bland de som ofta läser på 

Klotterplanket än bland webbplatsens besökare i övrigt. 

Figur 21.6: Andel av dem som ofta läser på Klotterplanket som har fackliga eller politiska 
uppdrag. Procent 

De personer som inte har eller har haft fackliga eller politiska uppdrag utgör 20 % av 

dem som läser debattinläggen. De som har uppdrag utgör 69 % och de som tidigare 

haft uppdrag utgör 11 % av gruppen. Tillsammans utgör de som har haft och de som 

har uppdrag 80 % av dem som ofta läser på Klotterplanket. Gruppen som har eller 

har haft fackliga eller politiska uppdrag utgör även här en större grupp än de utgör 

bland kommunal.se:s besökare i övrigt. 
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6.6.2. Hur många skriver debattinlägg och vilka gör det ofta? 
Medborgarengagemang kan även innebära att man inte bara tar del av debatten 

genom att läsa. Det kan även innebära att man är aktiv i debatt och diskussion 

genom att själv skriva debattinlägg eller svara på andras inlägg. Min nästa fråga 

handlar om huruvida respondenterna själva brukar skriva på Klotterplanket. 

Figur 22.1: Brukar Du skriva på Klotterplanket? Absoluta tal 

Figur 22.2: Brukar Du skriva på Klotterplanket? Procent 

Arton personer (3 %) uppger att de ofta skriver på Klotterplanket och 41 personer 

(7 %) uppger att de skrivit debattinlägg vid några tillfällen. Vid enstaka tillfällen har 55 

av respondenterna (9 %) skrivit och 461 personer (78 %) har aldrig skrivit på 

Klotterplanket. De som inte svarat på frågan är 20 personer vilket motsvarar cirka tre 

procent. Det är mycket få som angivit att de ofta skriver på Klotterplanket. 

Totalsumman uppgår till 18 personer varför det inte känns meningsfullt att illustrera 

sammansättningen av denna grupp med diagram och procenttal. Jag nöjer mig med 

att konstatera att i denna grupp är samtliga 18 (100 %) medlemmar i SKAF. Av de 

aderton är vidare 5 (16 %) medlemmar av ett politiskt parti eller ungdomsförbund, 

två stycken ( 11%) är aktiva inom någon folkrörelse eller ett nätverk och 11 av de 18 

( 61 %) har fackliga eller politiska förtroendeuppdrag. 
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Gruppen som skriver på Klotterplanket är alltså mycket liten. Detta resultat är 

inte förvånande. Richard Davis kom när han studerade politiska debattfora fram till 

att det ofta är en mycket liten grupp som aktivt och regelbundet deltar i debatterna 

genom att skriva inlägg eller svara på andras inlägg.205 Detta resultat verkar också 

peka i den riktningen. 

6.7. Annat medborgarengagemang via Internet 

6.7.1 Hur många besöker andra webbplatser med information om 
politik och samhällsfrågor?  
En av mina hypoteser var att besökarna på kommunal.se även i hög grad använder 

Internet för sitt samhällsintresse och engagemang på annat sätt. Därför har jag ställt en 

fråga om huruvida användarna även besöker andra webbplaster med information om 

politik och samhälle. Jag har använt en vid definition av begreppet, men exemplifierat 

genom att ange till exempel partihemsidor eller riksdagens webbplats.  

Figur 23.1: Brukar Du besöka andra webbplatser med information om politik och 
samhällsfrågor? Absoluta tal  

                                                 
205 Davis:(1999), s. 167 ff. 
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Figur 23.2: Brukar Du besöka andra webbplatser med information om politk och 
samhällsfrågor? Procent 

Av de 595 respondenterna uppger 104 personer (17 %) att de ofta besöker denna 

typ av webbplatser, 118 personer (20 %) att de gjort det vid några tillfällen, 230 

personer (39 %) har besökt en sådan webbplats vid något enstaka tillfälle och 141 

personer (24 %) uppger att de aldrig besökt någon sådan webbplats. Två personer 

har inte svarat på frågan, vilket motsvarar mindre än 1 procent. 

Tillsammans utgör de som besökt denna typ av webbplatser ofta eller vid några 

tillfällen en dryg tredjedel (37 %) av respondenterna. Detta är en ganska hög siffra, 

men det är svårt att finna en siffra att jämföra med för att avgöra om besökarna på 

kommunal.se besöker denna typ av webbplatser i högre utsträckning än svenskar i 

övrigt. En liten indikation kan ges genom en undersökning som säger att 14 % av 

svenskarna hade besökt en partihemsida under de tre närmast föregående månaderna 

då undersökningen genomfördes under våren 2000. Samma undersökning visar att 38 

% av svenskarna besökt en lokal myndighets webbplats under samma tid och att 11 

% besökt en webbplats knuten till riksdag och regering.206 Utifrån dessa siffror kan vi 

anta att intresset för att besöka andra webbplatser med information om politik eller 

samhällsfrågor är förhållandevis högt bland kommunal.se:s användare, även i relation 

till befolkningen i övrigt. 

                                                 
206 Norris (2001) s. 224: Figur 11.1 Use of Political Websites, EU – 15, 2000 
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6.7.2 Hur många skriver debattinlägg på andra webbplatsers 
debattfora? 
Användarnas medborgarengagemang kan ta sig uttryck även i att man deltar i 

debatten på andra webbplatsers debattfora. Jag har ställt en fråga om detta för att se 

om webbplatsens besökare även är aktiva i debatten på andra debattfora. 

Figur 24.1: Brukar Du skriva debattinlägg på något annat debattforum på Internet där politik 

eller samhällsfrågor debatteras? Absoluta tal 

Figur24.2: Brukar Du skriva debattinlägg på något annat debattforum på Internet där politik 
eller samhällsfrågor diskuteras? Procent 

Tretton personer (2 %) uppger att de ofta brukar skriva inlägg på andra debattfora 

och 36 personer (6 %) uppger att de gjort det vid några tillfällen. De som vid enstaka 

tillfälle debatterat på ett annat debattforum är 111 stycken (19 %) och de som aldrig 

skrivit inlägg på andra debattfora är 424 personer (71 %). Elva personer (cirka 2 %) 

har inte besvarat frågan. 

Jämför man dessa siffror med de svar som gavs på frågan om respondenterna 

brukar skriva inlägg på Klotterplanket så är det något färre som angivit 
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svarsalternativen ”ofta” och ”vid några tillfällen” på denna fråga. Däremot är det fler 

som skrivit enstaka inlägg på andra debattfora än på Klotterplanket. 

Det något lägre antalet som ofta debatterar någon annanstans jämfört med dem 

som ofta debatterar på Klotterplanket kan möjligtvis ha sin förklaring i en tendens hos 

debattörer på Internet som observerats hos Richard Davis. Enligt Davis håller sig 

aktiva debattörer ofta till ett begränsat antal debattfora där man har en åsikts- och 

värdegemenskap med de övriga debattörerna. Konservativa debatterar på 

konservativt färgade debattfora och liberaler debatterar gärna med andra liberaler.207 

Det kan förhålla sig så att personer som är aktiva debattörer på Klotterplanket är det 

just eftersom de finner en åsikts- och värdegemenskap med andra kommunalare som 

debatterar på detta forum. 

Generellt deltar inte en så stor andel av kommunal.se:s besökare i debatten vare 

sig på Klotterplanket eller på andra webbaserade debattfora. Det är 27 % som 

uppger att de vid åtminstone ett enstaka tillfälle har skrivit inlägg på något webbaserat 

debattforum. Huruvida denna dryga fjärdedel utgör en andel som är större eller 

mindre än den andel av hela svenska folket som deltar på denna typ av debatt fora är 

svårt att säga eftersom tillgänglig statistik saknas. 

6.7.3 Hur många deltar i e-postlista eller webbaserad 
diskussionsgrupp där politik och samhällsfrågor diskuteras? 
Debatt på Internet förs inte endast via debattfora kopplade till en webbplats. Även 

via andra webbaserade diskussionsgrupper och e-postlistor förs debatter och ges 

det möjlighet till att informera sig om och engagera sig i samhällsfrågor och politik. En 

frågorna i min undersökning handlar därför om hus stor andel av besökarna som 

deltar i debatten via dessa kanaler. 

Figur 24.1: Deltar i e-postlista eller diskussionsgrupp på webben. Absoluta tal 

                                                 
207 Davis (1999), s. 168 f 
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Figur 24.2: Deltar i e-postlista eller diskussionsgrupp på webben. Procent 

Av respondenterna anger 71 personer (12 %) att de deltar i denna typ av 

diskussionsgrupp eller e-postlista. Den stora majoriteten – 516 personer eller 87 % - 

uppger att de inte gör det. Åtta personer har inte besvarat frågan. Det är alltså en 

ganska liten andel av besökarna på kommunal.se som deltar i diskussionsgrupper 

eller e-postlistor av detta slag. Om andelen är större eller mindre än i befolkningen i 

övrigt kan jag inte dra några slutsatser om då statistik på området saknas. 

6.8 Sammanfattning 
Besökarna på kommunal.se uppvisar en något högre facklig anslutningsgrad än bland 

befolkningen i övrigt. Andelen som är medlemmar i politiska partier ligger även över 

genomsnittet för befolkningen i stort. Detsamma gäller för den andel som uppger sig 

vara aktiva inom folkrörelser och nätverk som sysslar med samhällsfrågor.  

Andelen bland respondenterna som uppger att de har fackliga eller politiska 

förtroendeuppdrag är väsentligt högre än bland befolkningen i övrigt och (när det 

gäller de fackliga förtroendeuppdragen) även väsentligt högre än den andel som har 

det bland medlemmarna i SKAF. 

Webbplatsens besökare uppvisar en hög grad av intresse för politik och fackliga 

frågor om vi med det menar benägenhet att diskutera denna typ av frågor med familj 

och vänner vilket över 90 % gör ofta eller ibland. En tredjedel har skrivit insändare 

om politik och samhällsfrågor till papperstidningar vid åtminstone något tillfälle och 

även detta kan tolkas som ett uttryck för att det finns en hög andel politiskt 

intresserade bland besökarna. 

Något mindre än en tredjedel uppger att de läser debattinlägg på webbplatsens 

debattforum Klotterplanket och bland dessa är andelen fackligt anslutna, 

partimedlemmar och aktiva i folkrörelser större än bland besökarna på webbplatsen i 

stort. Andelen som läser inlägg på debattforumet och som har eller har haft politiska 
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eller fackliga förtroendeuppdrag är även den högre än samma andel bland 

webbplatsens besökare i övrigt. 

När det gäller engagemang i politik och samhällsfrågor på Internet vid sidan om 

kommunal.se utgör besökarna en grupp där relativt många använder även andra 

webbaserade källor för sitt medborgarengagemang. En dryg tredjedel uppger att de 

besökt andra webbplatser med information om politik och samhällsfrågor ofta eller 

vid några tillfällen. En fjärdedel uppger att de ofta eller vid några tillfällen skrivit 

debattinlägg på andra webbaserade debattfora där politik och samhällsfrågor 

diskuteras. Ganska få (12 %) har uppgivit att de deltar i någon annan webbaserad 

diskussionsgrupp eller e-postlista med politik eller samhällsfrågor diskuteras. 

7. Slutsatser och avslutande resonemang 
I denna uppsats har jag undersökt förekomsten av vissa socioekonomiska och 

teknologiska resurser samt demografiska faktorer hos användarna på kommunal.se 

för att se om dessa användare avspeglar förekomsten av en digital klyfta. Dessutom 

har jag undersökt förekomsten av några motivationsfaktorer bakom 

medborgarengagemang på Internet hos samma användare. Dessa faktorer är intresse 

för politik, fackliga frågor och samhällsfrågor samt medlemskap och aktivt 

engagemang i politiska och fackliga organisationer samt folkrörelser och nätverk 

inriktade mot samhällsfrågor. Dessa faktorer har undersökts för att se om användarna 

tillhör grupper som redan är intresserade av och engagerade i politik och 

samhällsfrågor och om de är etablerade inom fackliga och politiska organisationer i 

den meningen att de har förtroendeuppdrag. Om så är fallet skulle detta kunna tolkas 

som ett stöd för teorin om reinforcement, det vill säga att Internet snarare lockar de 

redan engagerade och etablerade till medborgarengagemang via Internet än att 

mobilisera nya, tidigare inte aktiva och intresserade, grupper till samhällsengagemang 

och informationssökning via nätets resurser. 

Min första hypotes kunde endast delvis beläggas. Kvinnor, lågutbildade, 

människor i arbetaryrken och människor som bor utanför städerna kan inte sägas 

vara underrepresenterade bland användarna på kommunal.se. När det gäller kvinnor 

är de till och med i majoritet. Personer som bor i hushåll med mycket låga inkomster 

och personer som bor i ensamhushåll med hemmaboende barn är representerade i 

mycket liten grad. Detta skulle kunna röra sig om en underrepresentation, men när 

det gäller denna faktor vill jag vara mycket försiktig med att dra slutsatsen att så 

verkligen är fallet eftersom jag inte har haft tillgång till statistik som jag kunnat belägga 

detta påstående med. Resultatet av min undersökning indikerar dock att det kan röra 

sig om en viss underrepresentation när det gäller invandrare.  



 101

Den del av min hypotes där jag har starkast belägg för att den kan beläggas rör 

åldersfaktorn. Endast någon enstaka respondent har angivit sin ålder till över 65 år. 

Detta skulle även kunna förklaras genom att webbplatsen är fackligt anknuten och att 

personer som är över 65 år och har gått i pension inte intresserar sig för frågor om 

facklig verksamhet och arbetsliv. Faktum kvarstår dock att även personer i åldrarna 

56-65 år är underrepresenterade bland användarna på kommunal.se. Ålderskohorten 

56-65 år har fortfarande en anknytning till arbetsmarkanden och därigenom till facklig 

verksamhet varför de borde ha varit representerade i högre grad än de är.  

Även en analys av faktorerna utbildning och hushållets sammansättning kan 

tolkas som ett stöd för att det existerar en åldersklyfta bland användarna på 

kommunal.se. När det gäller utbildning är det något färre bland besökarna som 

endast har förgymnasial utbildning än bland befolkningen i övrigt. De åldersgrupper 

där endast förgymnasial utbildning är vanligast är åldrarna över 55 år varför även detta 

speglar en åldersklyfta. Av personerna som besöker kommunal.se bor dessutom 

majoriteten i hushåll där det finns barn varför detta också kan tolkas som en spegling 

av åldersklyftan. 

Min andra hypotes kan sägas vara belagd. Merparten av användarna på 

kommunal.se har någon form av datautbildning och har därigenom en resurs i sina 

datorkunskaper. Om det är fler bland användarna på kommunal.se som har 

genomgått en datautbildning eller datakurs än bland befolkningen i övrigt kan däremot 

inte beläggas. 

Den tredje hypotesen är också belagd. Det finns en hög grad av teknologisk 

spridning bland användarna på kommunal.se. I sina hushåll har de tillgång till både nya 

och äldre media och ny och äldre informationsteknologi i ganska hög utsträckning. 

Den teknologiska spridningen är dock stor i Sverige som helhet och den 

teknologiska spridningen bland webbplatsens användare kan därför inte sägas 

återspegla en digital klyfta. 

Sammanfattningsvis avspeglar användarna på kommunal.se inte förekomsten av 

en digital klyfta annat än med två viktiga undantag. Personer äldre än 55 år är 

underrepresenterade och en viss underrepresentation av invandrare finns också.  

När det gäller huruvida användarna på kommunal.se avspeglar teorin om 

reinforcement förhåller det sig delvis annorlunda. Min fjärde hypotes kan till stora 

delar beläggas utifrån materialet. Den fackliga anslutningsgraden är högre bland 

användarna än bland befolkningen i övrigt. Andelen som är medlemmar av ett 

politiskt parti är också de fler än bland befolkningen i övrigt liksom andelen som är 

aktiva inom folkrörelser och nätverk som sysslar med samhällsfrågor. Dessutom är 

personer med fackliga eller politiska förtroendeuppdrag klart överrepresenterade 

bland användarna. Detta mönster blir även tydligt när man ser till de användare som 
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ofta tar del av debatten genom att läsa inläggen på webbplatsens debattforum. Här är 

andelen fackligt anslutna, partimedlemmar och aktiva i folkrörelser och nätverk samt 

andelen personer med fackliga eller politiska förtroendeuppdrag ännu större. 

När det gäller intresse för samhällsfrågor och politik uppvisar användarna en hög 

grad av intresse. Cirka 95 % uppger att de brukar diskutera politik och fackliga 

frågor med familj och vänner och ungefär en tredjedel har vid åtminstone något tillfälle 

skrivit insändare om politik och samhällfrågor till papperstidningar. När det gäller 

övrigt medborgarengagemang via Internet är det förhållandevis många som besöker 

andra webbplatser där det finns information om politik och samhällsfrågor. Däremot 

är andelen som aktivt deltar i debatten på andra webbplatsers debattforum eller via 

e-postlistor och webbaserade diskussionsfora. 

Den sammantagna bilden indikerar ändå ett stöd för teorin om reinforcement. 

Denna webbplats besöks till stor del, om än inte uteslutande, av personer som redan 

är engagerade i och intresserade av politik, fackliga frågor och samhällsfrågor. Bland 

besökarna på kommunal.se är andelen personer som är medlemmar i ett fackförbund 

samt i politiska partier högre än i befolkningen i övrigt. Samma sak gäller andelen 

personer som är aktiva inom folkrörelser och nätverk som sysslar med 

samhällsfrågor. Webbplatsens besökare utgörs dessutom av en grupp människor där 

en mycket hög andel är etablerade i den meningen att de har eller har haft fackliga 

eller politiska förtroendeuppdrag. Dessa grupper är faktiskt i majoritet bland 

besökarna på webbplatsen. 

Det är viktigt att komma ihåg att jag gjort ett fallstudium där jag studerar en 

webbplats. Även om resultaten indikerar att det finns stöd för teorin om 

reinforcement och att teorin om den digitala klyftan endast delvis avspeglas bland 

användarna så är det svårt att dra generella slutsatser även för övriga webbplatser 

med samma inriktning. Det finns till exempel fler webbplatser som riktar sig till 

målgruppen kommunalarbetare och här vet vi inte vilket utfall en liknande 

undersökning av dessa webbplatsers användare skulle ha fått. 

Jag vill ändå, med denna reservation i åtanke, föra ett avslutande resonemang 

kring resultatet av min undersökning, teorierna om reinforcement och den digitala 

klyftan samt Internet och demokrati. 

Utifrån mina resultat verkar den digitala klyftan ha ”planat ut” med undantag för 

åldersklyftan och klyftan mellan den i Sverige födda majoriteten och den invandrade 

minoriteten. Åldersklyftan har även enligt andra författare visat sig vara en av de 

djupaste och svåraste att överbrygga. Materialet kan även tolkas som att det finns en 

viss inkomstklyfta där de med de allra lägsta inkomsterna samt ensamstående 

föräldrar riskerar att hamna utanför. Kanske kan resultatet tolkas som ett stöd för 

Internetoptimisternas syn på den digitala klyftan som något som kommer att plana ut. 
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Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de svenska institutionella förutsättningarna 

på många sätt är atypiska. Sverige har nått en hög socioekonomisk utveckling och 

landet är en etablerad demokrati. Detta har lett fram till en hög grad av teknologisk 

spridning. Även om det finns en social stratifiering är det svenska samhället 

fortfarande förhållandevis egalitärt och inkomstskillnaderna är mindre än i många 

andra länder. Vidare är Sverige fortfarande en välfärdsstat och även om staten dragit 

sig tillbaka något från sitt ansvar för den informationsteknologiska infrastrukturen som 

Lars Ilshammar skriver om så påminner de svenska förhållandena i mångt och mycket 

om den finska modell som beskrivs av Castells och Himanen. Denna ”tredje vägens 

modell” med ett öppet informationssamhälle i kombination med en socialt 

ansvarstagande välfärdsstat har i Sverige kombinerats med ”social hackerism”. LO 

förbunden identifierade tidigt informationssamhällets utmaningar och man insåg risken 

med att människor inom de arbetaryrken man organiserade skulle hamna utanför 

denna utveckling. Dessa faktorer kan möjligtvis förklara att många grupper som enligt 

teorin om den digitala klyftan skulle ha varit underrepresenterade bland användarna 

inte är det. 

När det gäller teorin om reinforcement förhåller det sig på ett annat sätt. Det finns 

mycket i min undersökning som kan tolkas som ett stöd för att det framförallt är de 

redan intresserade, engagerade och i viss mening etablerade som använder sig av 

Internetresurser för sitt medborgarengagemang. Den tolkning jag gör utifrån detta är 

att det inte finns ett direkt samband mellan tillgång till informationsteknologi och en 

utplanande digital klyfta och en transformation av politik och samhällsliv genom att 

nya grupper börjar använda Internet som ett medel för att informera sig om och 

engagera sig i politik, fackliga frågor och andra samhällsfrågor. Med andra ord är det 

inte det nya mediet i sig som får människor att ändra sitt beteende och intressera sig 

och engagera sig i samhällsfrågor. Här ansluter jag mig snarare till 

Internetskeptikernas position och jag tror inte att Internet kommer att transformera 

politik, facklig verksamhet och samhällsliv bara genom att existera. Motivationen till 

Internetengagemang kommer med andra ord inte att uppstå som en produkt av 

teknologin. Det finns en stor potential i Internet och annan informationsteknologi som 

kan vitalisera och transformera demokratin, men det är inte givet att människor 

använder teknologin till detta. Vad som ligger bakom de motiverande faktorerna till 

detta är egentligen ett tema för ytterligare en uppsats. 
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Telefonintervju med Tommy Rosén, kommun- och landstingsförbundens representant 

i justitiedepartementets IT-arbetsgrupp, 2003-01-18 

Telefonintervju med Ove Ivarsen, IT-ombudsman, LO, 2003-02-11 

 

 

 

 



Användarundersökning kommunal.se 
Del A: Vem är Du?  

1) Kön: nmlkj Kvinna nmlkj Man  

2) Ålder: 
nmlkj -18 
nmlkj 18-25 
nmlkj 26-35 
nmlkj 36-45 
nmlkj 46-55 
nmlkj 56-65 
nmlkj 65+ 
3) Din huvudsakliga sysselsättning just nu: 
nmlkj Förvärvsarbetar 
nmlkj Studerar 
nmlkj Arbetslös 
nmlkj Långtidssjukskriven 
nmlkj Förtids/ sjukpensionär 
nmlkj Ålderspensionär 
nmlkj Annat 
4) Arbetar Du/ söker Du arbete/ har Du arbetat inom något av Kommunals 
yrken? 
nmlkj Ja nmlkj Nej 
5) Var bor Du? 
nmlkj Glesbygd 
nmlkj Tätort 
nmlkj Mindre stad 
nmlkj Större stad (mer än 100.000 inv.) 
nmlkj Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 
6) Hur ser Ditt hushåll ut? 
nmlkj Ensamhushåll utan barn 
nmlkj Ensamhushåll med barn 
nmlkj Gift/sambo/partnerskap utan barn 



nmlkj Gift/sambo/partnerskap med barn 
nmlkj Annat (t.ex. kollektivboende, bor med kompis, gruppboende m.m.) 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

7) Vilken är den sammanlagda årsinkomsten i Ditt hushåll före skatt? 
Mindre än 150.000 kr/år 
150.000 - 200.000 kr/år 
200.000 - 300.000 kr/år 
300.000 - 400.000 kr/år 
400.000 - 500.000 kr/år 
Mer än 500.000 kr/år 

8) Vilken är Din familjs bakgrund? 
Jag är född i Sverige och mina föräldrar är födda i Sverige 
Jag är inte född i Sverige 
Jag är född i Sverige, men minst en av mina föräldrar är född i ett annat 

land 
9) Vilken utbildning har Du? (Markera alla alternativ som stämmer på Dig) 

Jag har mindre än 9-årig grundskola 
Jag har 9-årig grundskola eller motsvarande 
Kortare yrkesutbildning (t.ex. vårdbiträdeskursen) 
Två-årig gymnasieutbildning eller motsvarande 
Tre-årig gymnasieutbildning eller motsvarande 
Jag har läst kurser på universitet eller högskola 
Jag har en akademisk examen om minst 120 poäng från universitet eller 

högskola 
10) Vilka av dessa saker finns i Ditt hushåll? (Markera alla alternativ som 
stämmer) 

Radio 
TV 
Digitalbox 
CD-spelare 
Video 
DVD-spelare 
Dator 
Fax 
Mobiltelefon 



gfedc Internetuppkoppling 
gfedc Prenumeration på morgontidning 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

11) Har någon i Ditt hushåll köpt en hemdator genom ett fackförbund? 
Ja, LO-datorn 
Ja, via annat fack 
Nej 

12) Har Du gått någon datakurs? (Markera alla alternativ som passar på Dig) 
Ja, det ingick i min utbildning 
Ja, genom mitt arbete 
Ja, via facket 
Ja, genom ett studieförbund 
Ja, på annat sätt än som nämnts ovan 
Nej 

 

Del B: Fackligt/politiskt engagemang 

13) Är Du medlem i Kommunal? 

Ja 

Nej, jag är inte fackansluten 

Nej, jag är medlem i annat fackförbund  

14) Är Du medlem av något politiskt parti eller ungdomsförbund? 
Ja 
Nej 

15) Har Du något fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag? 
Ja 
Nej 
Inte nu, men jag har haft det tidigare 

16) Är Du aktiv medlem av någon folkrörelse eller organisation/ nätverk som 
sysslar med samhällsfrågor? 
(t.ex. miljörörelsen, Amnesty) 

Ja 
Nej 

17) Skriver Du insändare eller debattartiklar till papperstidningar? 
Nej, aldrig 



nmlkj Ja, vid något enstaka tillfälle 
nmlkj Ja, vid flera tillfällen 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

18) Brukar Du diskutera politik eller fackliga frågor med familj och vänner? 
Aldrig 
Ibland 
Ofta 

 

Del C: Internet och kommunal.se 

19) Hur ofta besöker Du kommunal.se? 

Detta är första gången nmlkj Vid enstaka tillfällen nmlkj Någon gång i 
månaden 

Någon gång i veckan nmlkj Så gott som dagligen  

20) Besöker Du andra webbplatser där det finns information om politik och 
samhälle? 
(tex. partihemsidor, riksdagens webbplats) 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta 
21) Vilka av dessa funktioner på kommunal.se har Du använt och hur ofta? 
a) Sökt adresser och telefonnummer: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
b) Mailat till förbundsledningen: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
c) Mailat till ombudsmän: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
d) Mailat till förtroendevalda: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
e) Besökt yrkesforum: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
f) Använt sökmotorn: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 



g) Sökt a-kasseinfo: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
h) Läst nyheter: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
i) Läst rapporter: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
j) Sökt information om lagar och avtal: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
k) Laddat hem blanketter: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
l) Skrivit till Idébanken: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
m) Läst på Klotterplanket: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
n) Skrivit på Klotterplanket: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
o) Använt presstjänster: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 
p) Använt andra funktioner än de som nämns här: 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta/ vid många 
tillfällen 

 

22) Brukar Du skriva debattinlägg på andra webbplatser där man diskuterar 
politik och samhällsfrågor? 
(Här avses forum liknande Klotterplanket) 
nmlkj Aldrig nmlkj Vid enstaka tillfälle nmlkj Vid några tillfällen nmlkj Ofta 
23) Deltar Du i någon e-postlista eller dikussionsgrupp på webben där man 
diskuterar politik och samhällsfrågor? 
nmlkj Ja nmlkj Nej  



24) Finns det någon funktion på webbplatsen kommunal.se som Du saknar? 
�������
�������
�������

�������������������������������������������
�������������������������������������������  

 

För att skicka formuläret: Tryck på knappen 
nedan!  

Skicka  

Tack för Din medverkan!  

 

 

 


	156 appendix.pdf
	Användarundersökning kommunal.se
	Del A: Vem är Du?
	1\) Kön: �Kvinna �Man

	Del B: Fackligt/politiskt engagemang
	13\) Är Du medlem i Kommunal?��Ja��Nej, jag �

	Del C: Internet och kommunal.se
	19\) Hur ofta besöker Du kommunal.se?��Detta �

	För att skicka formuläret: Tryck på knappen ned�
	Tack för Din medverkan!
	�


	156 appendix.pdf
	Användarundersökning kommunal.se
	Del A: Vem är Du?
	1\) Kön: �Kvinna �Man

	Del B: Fackligt/politiskt engagemang
	13\) Är Du medlem i Kommunal?��Ja��Nej, jag �

	Del C: Internet och kommunal.se
	19\) Hur ofta besöker Du kommunal.se?��Detta �

	För att skicka formuläret: Tryck på knappen ned�
	Tack för Din medverkan!
	�





