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Sammanfattning	  
	  
Den traditionella formen av kommunikation där två eller fler människor fysiskt möts 

och utbyter information är den kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte och har 

tidigare varit det självklara valet då vi människor behövt kommunicera. Dagens 

samhälle har dock genomgått en omfattande teknisk utveckling vilket medfört att vi 

idag till stor del använder oss av datormedierade verktyg för att kommunicera. E-post, 

sociala medier och Skype är exempel på kanaler som idag dominerar då vi väljer hur 

vi ska kommunicera med våra medmänniskor.	  

Syftet med denna uppsats är att se hur man inom politiska organisationer ställer sig 

till att använda datormedierade verktyg vid beslutsfattande. Vi vill även se hur dessa 

människor ser på den datormedierade kommunikationens roll för demokratin.  

 

För att genomföra vår undersökning har vi ställt upp tre frågeställningar:	  

1. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på att använda sig av datormedierad 

kommunikation?	  

2. Hur ser dessa på att använda sig av datormedierad kommunikation vid 

beslutsfattande? 

3. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på datormedierad kommunikation 

som demokratifrämjare?	  

Vi har genomfört en kvalitativ studie med sju personliga intervjuer, där alla våra 

respondenter är medlemmar i Miljöpartiet. Dessa intervjuer har haft sin utgångspunkt 

i en intervjuguide, i sin tur grundad i vårt teoretiska ramverk av datormedierad 

kommunikation och deliberativ demokrati. 	  

 

Vårt resultat visade då vi analyserat det att de intervjuade ser den datormedierade 

kommunikation som ett stort komplement till den mer traditionella kommunikationen. 

Sex av sju respondenter är dock överens om att den traditionella fysiska 

kommunikationen är att föredra, då de datormedierade kanalerna gör att man går 

miste om viktiga faktorer som kroppsspråk och ögonkontakt. Respondenterna menar å 

andra sidan att den datormedierade kommunikationen har en positiv inverkan på 

demokratin, då fler personer samtidigt kan delta i politiska processer utan att behöva 

vara fysiskt närvarande på samma plats.	  
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Abstract 
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Aim: Our research aims to gain a deeper understanding of how members in political 

organizations feel about using computer-mediated communication in meetings and in 

decision making, instead of traditional ways of communication. And also how these 

new ways of communicate can promote democracy. With this in mind, our research 

questions are how the members of the organizations use computer-mediated 

communication in their everyday life, what they think about using this kind of 

communication for meetings and decision making and if they can see if, and if so in 

which way it could promote democracy. 

Method/material: To be able to fulfill our aim we have chosen to do a qualitative 

study with 7 individual interviews. The common interest for our respondents is that 

they all are active members in the political organization Miljöpartiet.  

 

Main results: Our conclusions are that all the respondents see the computer-mediated 

communication as a good complement to traditional communication ways like face-

to- face. But by using the computer-mediated communication you can include a 

bigger participation witch can promote democracy.  
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1. Inledning 
Stora delar av vårt mänskliga liv har alltid kretsat kring att meddela oss med olika 

koder och språk, alltså kring att kommunicera.  Dessa koder och språk har på många 

sätt varit avgörande för mänsklighetens överlevnad och utveckling då den har hjälpt 

oss att undvika faror och hålla ihop. Kommunikationens betydelse är inte av mindre 

betydelse idag, då hela vårt samhälle bygger på att kommunikationen är väl 

fungerande på alla tänkbara samhällsplan. Trots detta är kommunikation något vi 

sällan reflekterar över och begreppet kommunikation är i sig mycket brett. En vanlig 

uppfattning är att kommunikation innebär överförande av information från en punkt 

till en annan, vilket endast är en av många andra varianter.  

 

Den traditionella formen av kommunikation där två eller fler människor fysiskt möts 

och utbyter information kallas kommunikation ansikte-mot-ansikte och är den typ av 

kommunikation som vissa forskare hävdar är den mest effektiva. En av dessa är 

James Farrant (2003, s.50-51) som menar att denna typ av kommunikation på ett 

naturligt sätt inbjuder till dialog hos de inblandade parterna. Vissa hävdar också att 

den kommunikation som sker ansikte-till-ansikte har fördelar för företag och 

organisationer samt vid övrigt samarbete, då den har större möjligheter att skapa och 

upprätthålla sociala relationer. (the place of face to face communication in distributed 

work, 2002, s.2) Vid sidan av detta har kommunikationsfältet utvecklats i takt med 

samhällets övriga sfärer och i dagens högteknologiska samhälle sker mer och mer av 

vår dagliga kommunikation via digitala kanaler. (Van Dijk, 2012, s. 201) 

 

En väl fungerande internkommunikation är av stor vikt för politiska organisationer 

och partier där deltagande och beslutsfattande är kärnan. Arenan för den politiska 

kommunikationen har även den i och med den tekniska utveckling som skett 

förflyttats från ett fysiskt rum till att allt mer ske i ett digitalt sådant. Exempelvis finns 

Sveriges alla riksdagspartier idag representerade på Internet med både hemsidor och 

på sociala medier, och även den interna beslutsfattande kommunikationen sker till stor 

del via virtuella kanaler som intranät och videokonferenser. Partier och organisationer 

har idag medlemmar utspridda över stora geografiska områden, vilket gör att den 

datormedierade kommunikationen har vissa fördelar. Denna typ av kommunikation är 

nämligen snabb, kostnadseffektiv och lättillgänglig. Samtidigt visar tidigare forskning 



	   7	  

på ämnet att det råder skilda meningar om dess inverkan på kommunikationens 

kvalitet och effektivitet (Baltes, Bauser, Dickson, LaGanke, Sherman, 2002, s. 156-

179). Det allt mer utbredda användandet av datormedierade kanaler och larmen om 

dess eventuella baksidor har gjort oss intresserade av att undersöka hur medlemmar i 

en beslutsfattande organisation ställer sig till att använda sig av dessa. 

 

Inför riksdagsvalet 2014 kommer Miljöpartiet att använda sig av en webbaserad tjänst 

i framtagandet av sitt nya partiprogram, där människor väntas samtala, diskutera och 

därigenom fatta beslut (www.mp.se/partiprogram, 2013-01-06).  Vi har utifrån detta 

beslutat att genomföra vår undersökning med utgångspunkt i Miljöpartiet och denna 

process.  

 

Den 24/9 2012 presenterade partiet ett förslag på ett första steg mot framtagandet av 

ett nytt partiprogram, där själva processen lyfts fram som den mest öppna och 

demokratiska i partiets historia. Man strävar efter att 250 000 människor genom 

samtal ska delta i framtagandet av det nya partiprogrammet och målet är att även 

människor som inte är medlemmar i partiet, men som har tankar om partiets politik, 

skall involveras. Detta främjar både öppenheten och demokratin och man påtalar just 

hur viktigt det är att medlemsdemokratin fungerar. Den tjänst Miljöpartiet valt att 

använda sig av är VoteIt (www.voteit.se, 2013-01-06), ett webbaserat verktyg vilket 

ger möjligheter att hålla beslutsfattande möten över Internet, vars fokus särskilt riktas 

mot föreningar och organisationer. VoteIt är en del av den digitaliserande process 

samhället och den demokratiska sfären genomgår, och är ett verktyg som möjliggör 

för allt fler sammankomster att ske via webben. Miljöpartiets beslut att använda sig av 

detta verktyg har gjort oss intresserade av att undersöka attityderna till detta inom 

partiet, med tanke på att organisationen länge vilat på en grund av fysisk och nära 

kommunikation. 

	  

1.2 Syfte 

 
Syftet med vår uppsats är att se hur medlemmar i en politisk organisation ställer sig 

till att använda datormedierad kommunikation vid politiska och demokratiska 

processer. Genom att använda datormedierad kommunikation öppnar man upp för 
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kommunikation i en för stora delar av befolkningen lättillgänglig kanal, där många 

har möjlighet att delta. Hur medlemmar i en politisk organisation ställer sig till detta 

är något vi i vår undersökning vill se närmare på. 

	  
	  

1.3 Frågeställning 

 
1. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på att använda sig av datormedierad 

kommunikation? 

2. Hur ser dessa på att använda sig av datormedierad kommunikation vid 

beslutsfattande? 

3. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på datormedierad kommunikation 

som demokratifrämjare? 

	  

1.4 Bakgrund 

 
I detta avsnitt ger vi en kort bakgrund till vårt uppsatsämne. Vi ger en överblick av 

hur den tekniska utvecklingen lett oss fram till dagens kommunikationsmöjligheter 

och vilken påverkan detta har haft på den interna kommunikationen i politiska 

organisationer. Vi ger även en kort inblick i Miljöpartiets historia, samt presenterar det 

webbaserade verktyget VoteIt. Avslutningsvis knyter vi ihop dessa tre stycken med 

varandra och presenterar hur de är sammanlänkade. 

	  

1.4.1 Bakgrund till uppsatsämne 
 

Uppkomsten av Internet och den tekniska utveckling som skett har genererat 

möjligheter till världsomspännande kommunikation i realtid, där tid och rum inte 

längre har någon samma betydelse som tidigare. I Sverige har 89% av befolkningen 

idag tillgång till Internet,  vilket är en markant skillnad från år 1995 då endast 2% 

hade tillgång till detta. (Findahl, 2012, sid. 5). Den tekniska utvecklingen har alltså 

gjort stora framsteg på relativt kort tid och nya medier och ny teknik leder till nya sätt 

att mötas. Den tidigare nämnda ansikte-till-ansikte-kommunikationen är idag inte det 
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självklara förstahandsvalet utan man gör ofta avkall på denna till förmån för digitala 

alternativ som e-post, chatt och videokonferenser (Farrant, 2003, s. 50-51). Dessa är 

endast några exempel på former av datormedierad kommunikation som används av 

både privatpersoner, företag och organisationer. Våra kommunikativa behov ser olika 

ut beroende på i vilket syfte vi vill kommunicera, men generellt kan man se att vår 

kommunikation idag tack vare teknologiska landvinningar sträcker sig mer långväga 

och på ett utbrett globalt plan (Joseph N. Pelton red. 2010, sid 13) Detta underlättas 

tidsmässigt av de digitala kommunikationskanalerna och verktygen. 

 

Företag och organisationer kan ha stor nytta av de digitala alternativen. Olika 

organisationer ser till sin struktur olika ut, men de allra flesta förutsätter att 

medlemmarna är deltagande och engagerade på olika sätt. Demokratiska politiska 

partier är i hög grad uppbyggda kring ett medlemsdeltagande och möjligheten hos 

medlemmarna att i olika frågor ge uttryck för sina egna åsikter i diskussioner och 

omröstningar. Detta ställer krav på att den interna kommunikationen är väl 

fungerande och anpassad efter organisationens behov. Idag är medlemmar i olika 

organisationer ofta spridda över stora geografiska områden vilket gör att även stora 

delar av den interna kommunikationen sker digitalt, för att möjliggöra för medlemmar 

att på ett enkelt sätt kommunicera med varandra. De digitala alternativen erbjuder ett 

på många sätt smidigt alternativ i jämförelse med de traditionella kanalerna där alla 

förutsätts samlas på samma plats. Det är med andra ord både en kostnads- och 

bekvämlighetsfråga då man slipper dyra resor och långa restider. 

Organisationsmedlemmar kan sammankallas snabbare i och med att alla kan delta i 

sammankomster via sin egen dator på den plats där de för tillfället befinner sig.  

 

Den datormedierade kommunikationen står dock inte helt okritiserad. Frågor som rör 

hur kvaliteten på diskussioner och beslutsfattande inom organisationer påverkas av 

virtuella kanaler har lyfts (Baltes et al. 2002, s 156-179), precis som frågor rörande 

skillnader i interaktion beroende på om vi möts via digitala kanaler eller ansikte-mot-

ansikte. Somliga menar att det vid datormedierade möten finns en risk för feltolkning 

och lägre effektivitet, då vi tappar stora delar av den icke-verbala kommunikationen 

(Baltes et al. 2002, s 156-179). Vi ägnar ett avsnitt under rubriken Teori åt denna 

kritik. För- och nackdelarna får vägas mot varandra, men att den datormedierade 

kommunikationen tar allt mer plats i vår vardag är ett kvarstående faktum. 
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1.4.2 Miljöpartiet 
	  
Miljöpartiet har sedan sin uppkomst 1981 en tradition som gräsrotsrörelse där 

deltagardemokratin tillsammans med de gröna politiska idéerna stått i centrum. För att 

motverka toppstyrning gick man redan från början ifrån den traditionella 

partiuppbyggnaden med partiledare. Fram till 1985 fanns fyra stycken utskott där 

samordnare byttes med jämna mellanrum och därefter gick man över till systemet 

med språkrör, en man och en kvinna. Idén om den icke-hierarkiska 

partiuppbyggnaden lever idag kvar i den mån att systemet med språkrör fortfarande 

efterlevs och att deltagardemokratin fokuseras, men partiet har idag gått mer mot att 

organisatoriskt likna de övriga riksdagspartierna.  

 

Miljöpartiet har sedan starten vuxit och är idag Sveriges Riksdags tredje största parti, 

med en organisation i alla Sveriges län och i de flesta kommuner.(www.DN.se, 2013-

01-06) Partiets senaste partiprogram togs fram år 2005 och inför valet 2014 har man 

insett ett behov av att förnya detta. Med en fot i gräsrotsrörelsen och en i behovet att 

modernisera sin politik, vill man uppmuntra medlemsdeltagandet i framtagandet av 

det nya partiprogrammet. 

	  

1.4.3 VoteIT 

 
VoteIT är ett webbaserat verktyg som är skapat för att ge möjlighet att hålla 

beslutsfattande möten via Internet och lanserades i oktober 2009. VoteIT är ”i alla 

delar fri och öppen programvara som omhändertas av den ideella föreningen VoteIT”. 

(www.voteit.se, 2013-01-06) Tjänsten fokuserar på organisationsmöten och erbjuder 

mötesdeltagarna att diskutera med varandra, komma med förslag och att rösta. Idag 

används VoteIT främst av ett antal svenska organisationer, för att hålla årsmöten, 

styrelsemöten eller beredningsprocesser (www.voteit.se, 2013-01-06). Enligt tjänstens 

hemsida kan VoteIt användas enbart över Internet, eller som komplement till ett 

vanligt möte, där medlemmarna kan använda tjänsten för att rösta. 
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VoteIt är ett gratis open source-projekt (open source = engelska för öppen 

programvara). Detta innebär att programvaran är tillgänglig att använda och ändra för 

den som vill, vilket gör att användaren kan vara säker på att programmet kan anpassas 

efter sina behov. (www.wikipedia.se, 2013-01-06) Projektet VoteIT har letts av 

Sverok finansierats av Allmänna Arvsfonden samt Folkbildningsrådet och främst 

utvecklats av föreningen Betahaus. 
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1.5 Disposition 
	  

Vår uppsats är disponerad så att vi under varje huvudrubrik presenterar kapitlets 

väsentliga huvudteman samt hur de hänger ihop med föregående kapitel. Här nedan 

följer en kort beskrivning av kommande kapitel. 

Under rubriken Teori presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter, var för sig under 

separata rubriker. Vi avslutar detta kapitel med att sammanfläta de teoretiska 

begreppen med varandra, för att göra dem särskilt relevanta för vår undersökning. 

Nästkommande rubrik är Metod och material, under vilken vi beskriver vårt val av 

metod samt metodologiska problem, vårt urval, utformning och genomförande samt 

en teoretisk anknytning och den analysmetod vi valt att använda. 

Därefter följer rubriken Resultat, ett kapitel vi delat upp i tre underrubriker utifrån de 

undersökningsenheter vi i vår undersökning utgått ifrån. Under respektive rubrik 

presenterar vi resultatet för de olika undersökningsenheterna och vi avslutar detta 

kapitel med en sammanfattning av vårt totala resultat. 

Följande rubrik är Analys, där vi analyserar vårt resultat i dialog med våra teoretiska 

utgångspunkter. Avslutningsvis presenterar vi Slutsats, diskussion och framtida 

forskning. Under denna rubrik presenterar vi vår slutsats, återkopplar till vårt syfte 

och besvarar våra frågeställningar. Vi för även en avslutande diskussion där vi 

kontextualiserar vår undersökning och sätter den i ett bredare samhällsperspektiv, 

samt ger förslag på hur man skulle kunna föra vår uppsats vidare genom att presentera 

förslag för fortsatt forskning. 
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2. Teori	  
	  

I det här avsnittet vill vi ge läsaren en bakgrund till den kommunikation som sker i 

den digitala sfären. Vi redogör för vad som menas med datormedierad kommunikation 

och datormedierade möten samt tar upp det för vår undersökning centrala begreppet 

deliberativ demokrati. Avslutningsvis kommer vi att diskutera hur den deliberativa 

demokratin kan fungera i en datormedierad miljö, vilket i sig är själva kärnan i vår 

undersökning. 

 

2.1 Datormedierad kommunikation 

 
Det vi menar med datormedierad kommunikation är kommunikation som med 

teknikens hjälp sker via datorer och Internet. Denna typ av kommunikation har 

genererat nya sätt för människor att kommunicera över stora geografiska områden, 

utan att den tidsliga aspekten har betydelse. (Falkheimer & Heide, 2003, s 138) Det är 

också just denna aspekt av den datormedierade kommunikationen som varit den mest 

revolutionerande och nytänkande i jämförelse med traditionella 

kommunikationskanaler. För inte allt för länge sedan fick man vänta i veckor på att ett 

sänt meddelande skulle nå sitt mål och kommunikationsmöjligheterna var i jämförelse 

med idag knapphändiga. Att numera i realtid kunna samtala och utbyta information 

med människor på andra sidan jorden har öppnat en mängd dörrar i vår 

kommunikativa vardag.  

 

Likt våra kommunikativa behov ser olika ut beroende på vilket syfte vår 

kommunikation har, lämpar sig olika kommunikationskanaler i sin tur för olika 

ändamål och har olika förtjänster. Davis och Wainfan (2004, s 4) menar att den 

datormedierade kommunikationen är överlägsen den traditionella kommunikation 

som sker ansikte-till-ansikte på ett antal punkter: 

 

1. Bredare räckvidd. Den kommunikation som sker via datorer kan inkludera 

människor som är geografiskt åtskilda. Man kan även snabbt samla människor med 

olika spetskompetens från olika delar av världen, vilket kan vara till stor nytta men 
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vid fysiska sammankomster vara mycket kostsamt och tidskrävande. 

2. Ökad tillgänglighet. Frågor kan få svar och grupper sättas samman mycket 

snabbare än vid fysiska möten, då deltagande kan ske via egen dator, oberoende av 

plats.  

3. Anpassningsförmåga. Datormedierad kommunikation har fördelen att 

sammankomster kan anpassas genom att till exempel nya människor med viss 

kunskap kan adderas till diskussionen i de fall exempelvis deras expertis eller åsikt är 

nödvändig. 

4. Tids- och ekonomikfaktorn. En betydelsefull fördel där datormedierad 

kommunikation vinner över den fysiska. Vi behöver inte längre transportera oss själva 

eller meddelanden långa sträckor för att nå ut med vårt budskap, vilket både är tids- 

och kostnadseffektivt. 

 

Att det idag är möjligt att skicka ett och samma meddelande till flera mottagare är 

något den datormedierade kommunikationen har bidragit med. Tidigare var detta 

omöjligt men med ny teknik kan ett sort antal människor på spridda platser ta del av 

ett enskilt meddelande via text eller bild. Den textbaserade datormedierade 

kommunikationen har varit revolutionerande, men om möjligt har de bild-, ljud- och 

videobaserade alternativen haft ännu större betydelse för organisationer och företag då 

det gäller demokratiska och beslutsfattande processer.  Dessa erbjuder medlemmarna 

att både se, tala och diskutera med varandra via rörlig bild och ljud, vilket ger en 

relativt verklighetstrogen mötessituation. Denna form av kommunikation är dock inte 

ensidigt positiv, utan har även i vissa avseenden kritiserats. Denna kritik tar vi upp 

under rubriken Kritik mot datormedierad kommunikation. 

 

För Miljöpartiets del erbjuds medlemmarna att via VoteIT delta i diskussioner via 

Internet vart de än befinner sig. VoteIT lever upp till ovanstående punkter då det har 

en bred räckvidd, erbjuder en ökad tillgänglighet och anpassningsförmåga samt att 

deltagarna slipper långa och dyra resor.  
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2.1.1 Deltagande i kommunikationsprocesser 

 
VoteIt är ett exempel bland många av de datormedierade kommunikationskanaler som 

idag finns. Den tidiga digitala kommunikationen bestod av textmeddelanden i form av 

e-post och chat, för att sedan vidareutvecklas och möjliggöra en kombination av både 

text- bild- och videofunktioner. (Thussu, red. 2010, sid xv-xxiii) Dessa olika verktyg 

är antingen asynkrona eller synkrona och möjliggör olika typer av deltagande i 

kommunikationsprocesser. Definitioner av begreppen nedan. 

 

Asynkrona verktyg är verktyg som möjliggör att ett meddelande skickas vid en 

tidpunkt från en plats kan läsas vid en annan tidpunkt på en annan plats. Exempel på 

asynkrona verktyg är e-post, hemsidor och olika internetforum, med andra ord 

verktyg som kan sägas motsvara ett handskrivet brev eller lapp, som kan svaras på vid 

ett senare tillfälle. 

 

Synkrona verktyg däremot är verktyg som är skapade för kommunikation där de 

inblandade parterna samtidigt är deltagande, vilka kan vara chatt, IP-telefoni, 

videokonferens eller gemensamma digitala dokument eller whiteboards. (Norberg, 

2007, s 16) 

 

Idag finns dock ett stort utbud av tekniker och system som möjliggör både asynkron 

och synkron kommunikation i kombination med varandra, där sociala 

medieplattformar som Facebook (www.Facebook.com) är ett framstående exempel. 

Som användare av denna plattform kan du använda dig av textbaserade funktioner 

som att skriva mail till dina vänner, du kan göra gästboksinlägg på deras profilsidor 

och du kan chatta med dem som är online. Utöver detta kan du publicera bilder och 

videoklipp i egna album eller på dina vänners profilsidor. De kombinerat asynkrona 

och synkrona verktygen är även användbara vid mer formella sammanhang som 

videokonferenser och möten via Internet är exempel. VoteIt kan ses som ett bra 

exempel på detta, där inlägg kan publiceras, svaras på och röstas om i realtid, likväl 

som vid ett senare tillfälle. 
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2.1.2 Datormedierade möten 
	  

Många organisationer har anpassat sin kommunikation efter det allt mer 

decentraliserade och globaliserade samhälle vi lever i. Nya behov har i och med detta 

uppkommit och dagens teknik erbjuder en mängd verktyg för att uppfylla dessa. 

Distansarbete och datormedierad internetkommunikation är exempel på sådana 

verktyg, som idag är väl använda av organisationer och företag.  Till den interna 

kommunikationen hör olika typer av digitala möten, vilka likt fysiska möten har olika 

karaktär och fyller olika funktioner. Gemensamt för dem alla är dock att de förutsätter 

att kommunikationskanalen kan tillgodose de behov som finns inom organisationen 

och att de kan leva upp till den grad av interaktion som situationen kräver.  Duarte och 

Snyder (se tabell nedan) menar att olika kanaler lämpar sig för olika typer av möten, 

vilka presenteras i tabellen nedan. 
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Enligt tabellen är alltså telefonkonferens, videokonferens eller en synkron variant av 

webbkonferens där både ljud, bild och video kombineras att föredra vid 

beslutsfattande möten.  

 

2.1.3 Kritik mot datormedierad kommunikation 

 
Duarte och Snyder presenterar även viss kritik mot den datormedierade 

kommunikationen. Exempel på detta är att dessa diskussioner i större utsträckning 

kan bli ineffektiva och att det finns en risk med att man godtar och anammar åsikter 

eller förslag som är mer risktagande än vad man hade gjort vid ett fysiskt möte. Även 

om den synkrona, video- och ljudbaserade datormedierade kommunikationen erbjuder 

ett smidigt alternativ till att mötas på en fysisk plats, kommer en del av de kvaliteter 

som ansikte-mot-ansikte-kommunikation har att falla bort. Det är svårare att läsa 

kroppsspråk via länk och tekniken kan ställa till det genom att inte fungera som den 

ska. Ytterligare kritik mot datormedierad kommunikation är att trovärdigheten i vissa 

fall kan sjunka, då anonymitetsfaktorn innebär att det är möjligt att ”gömma sig 

bakom datorskärmen”. Med andra ord behöver man inte som person stå för det man 

skriver/kommunicerar på Internet, i samma utsträckning som i ett fysiskt rum.	  

	  

2.2 Deliberativ demokrati 

 
Deliberativ demokrati, även kallad samtals-demokrati eller diskussionsdemokrati, 

belyser kommunikationens och samtalets viktiga roll i utvecklandet och stärkandet av 

demokratin. Denna form av demokrati grundar sig i tanken om att opinionsbildning 

ska ske i öppna samtal mellan jämlika medborgare, utan toppstyrning eller dominans.  

 

För att denna typ av demokrati ska vara verksam krävs det dock att dessa samtal 

präglas av en strävan efter gemensam förståelse och att samtalsparterna visar 

uppmärksamhet och öppenhet inför varandra. Förespråkare för den deliberativa 

demokratin uppmuntrar logiska och sakliga argument, utan inblandning av makt och 

intressekamper. En av dessa förespråkare är sociologen och filosofen Jörgen 

Habermas, som menar att samtalet är det optimala tillvägagångssättet för att komma 

överens med någon i en fråga, samt för att göra sig själv förstådd. Det är alltså i den 
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gemensamma förståelsen som konsensus ligger och det är genom samtal konsensus 

kan uppnås. (Habermas, 1984, s 308) Inom den deliberativa demokratin värdesätts 

själva deltagandet i politiska processer och genom att fokusera på samtal når man en 

högre grad av deltagande. Till skillnad från andra former av demokrati där fokus 

ligger på hur man uppnår kollektiva beslut, ligger fokus inom den deliberativa 

demokratin på hur åsikter bildas och hur konsensus uppnås. Kärnan i denna 

demokratimodell kan sägas vara: 

”De som påverkas av ett beslut ska ha möjlighet att påverka besluten och att påverkan 

ska ske genom en diskussion där alla inblandade använder argument baserade på 

värden som rationalitet och opartiskhet”. (Strömbäck, 2004, s 66) 

 

De politiska samtalen ska alltså bygga på jämlikhet och inkludera många, inte enbart 

den politiska eliten (Strömbäck, 2004, s 95) och strävan efter gemensam förståelse 

och öppenhet är av stor vikt. Inom den deliberativa demokratin finns en stor tilltro till 

den politiska offentligheten och till de offentliga samtalen. (Strömbäck, 2004, s 95) 

Demokrati bygger på en gemenskap, och den offentliga sfären kan skapa och 

upprätthålla denna gemenskap genom att vara just öppen och tillgänglig för alla. 

Strömbäck menar att då politik berör gemensamma angelägenheter, behövs 

gemensamma arenor för de politiska samtalen. Han understryker att detta är ett sätt att 

undvika uppkomsten av extremism, något som riskerar att uppkomma då alla endast 

interagerar med likasinnade.  

I vår undersökning kommer vi att se på hur ett politiskt parti väljer att öppna upp för 

diskussion i en datormedierad kanal i sin strävan efter högre deltagande i den politiska 

diskussionen, alltså en digital deliberativ demokratiprocess där deltagandet sätts i 

centrum.	  

	  

2.2.1 Kritik mot deliberativ demokrati	  
	  

Likt många övriga demokratiformer har den deliberativa demokratin mötts av både 

hyllningar och kritik. Att det finns ett system för dialog mellan medborgare och 

makthavare är en förutsättning för att en demokrati ska kunna upprätthållas och 

fungera. En avgörande faktor för detta är att medborgare och politiker har möjlighet 

att föra ett fungerande samspel där information om åsikter och strömningar kan 
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utbytas. Politiker och makthavare är i behov av information rörande allmänhetens 

åsikter och värderingar, medan allmänheten i sin tur behöver information om vad som 

sker på den politiska arenan. Detta är en ständigt pågående process av 

informationsutbyte, en process som samtidigt är en viktig byggsten i en väl 

fungerande demokrati. Denna process bör vara så öppen som möjligt för att 

möjliggöra diskussion och debatt, den ska vara involverande och fokusera på ett stort 

deltagande. (Nord & Strömbäck, 2005, s 17). Det faktum att den datormedierade 

kommunikationen kan medföra vissa problem och sänkningar av effektiviteten på 

samtal har mött viss kritik. Man menar att den deliberativa demokratin i sig själv inte 

kan fungera som demokratisk modell, utan att den behöver kompletteras med andra 

demokratiska former. Ytterligare kritik som framlagts är att exempelvis 

minoritetsgrupper kan ha svårt att göra sina röster hörda och att deras 

minoritetsställning i samhället även kommer att speglas i samtals-rollerna. 

Förespråkare för den deliberativa demokratin motsäger dock detta, då de menar att 

minoriteter istället ges en större möjlighet att påverka beslutsfattande i och med att 

inget beslut fattas utan allas stöd. För att denna konsensus ska uppnås krävs det att 

alla deltagare involveras i samtalet och ges lika stort utrymme, vilket är något som 

kritiker anser vara omöjligt. 

 

2.3 Deliberativ demokrati i en datormedierad miljö 

 
Den datormedierade kommunikationens fördelar och möjligheter har resulterat i att i 

princip alla samhällssfärer idag använder sig utav denna. Samtal och diskussioner förs 

idag med hjälp av olika typer av datormedierade verktyg och här är den politiska 

kommunikationen inget undantag. Även denna har i stor utsträckning flyttat till ett 

digitalt rum på såväl intern som extern nivå. Den deliberativa demokratin fokuserar på 

samtalets roll i den demokratiska processen och dessa samtal ser idag, tack vare den 

datormedierade teknikens uppkomst annorlunda ut än de gjorde förr. Samtal och 

politiska diskussioner förs via en mängd digitala kanaler och långväga på ett globalt 

plan, vilket kräver att vi ser på den deliberativa demokratin ur ett medieperspektiv, för 

att anpassa detta till våra nya sätt att kommunicera. 
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John B Thomson är en av dem som diskuterar just detta. Han lyfter frågan om hur 

man på lämpligaste sätt skall hitta former av fungerande deliberativ demokrati i det 

datormedierade landskapet. Han menar att en förutsättning är att man skapar ett 

medieklimat där man undanröjer hinder för deltagande i debatten och att den 

direktkontakt mellan politiker och allmänhet som möjliggörs är nödvändig. Just 

öppenheten i demokratiska processer är även det något Thompson betonar. 

(Thompson, 2001, s 315)  

 

Ny teknik som möjliggör datormedierad kommunikation kan ses som ett steg i 

undanröjandet av hinder, då denna teknik idag är både lättillgänglig och enkel att 

använda i jämförelse med tidigare processer där all kommunikation skett analogt eller 

vid fysiska möten. Deliberativa processer förutsätter att information och åsikter som 

delas är åtkomliga för alla som är involverade i processen, vilket underlättas med 

hjälp av dagens teknik. (Gutman & Thompson, 2004, s 4). Ett konkret exempel på 

detta är att de politiska partierna idag möjlighet till direktkontakt med sina väljare och 

allmänhet via Internet, där alla kan delta i den politiska debatten och åsiktsbildningen. 

(Thompson, 2001, s 306).  

 

Denna medialisering av den politiska sfären har skett till följd av att politiker och 

politiska partier måste anpassa sig till mediernas sätt att fungera, men även till stor del 

till människors medievanor. Vi kommer i vår undersökning att se på hur ett politiskt 

parti väljer att använda sig av en digital plattform och datormedierad kommunikation 

för att uppnå en högre grad av deltagande i den politiska diskussionen. Det handlar 

här alltså om en digital deliberativ demokratiseringsprocess där just deltagande och 

samtal sätts i centrum. 

 

Utvecklandet av digitala kommunikationskanaler har som nämnt en rad 

effektivitetsbaserade lösningar. De asynkrona verktygen erbjuder en enkel 

kommunikation som lämpar sig i vissa situationer, medan de synkrona verktygen har 

utvidgat möjligheterna till fler-dimensionerad kommunikation. Bland annat har dessa 

olika kanaler avstånds-, tids- och kostnadsmässiga fördelar (Duarte och Snyder tabell) 

gentemot de mer traditionella kommunikationskanalerna. Att kunna samtala och 

diskutera olika ämnen utan att vara beroende av att alla samlas på samma plats ger oss 

möjlighet att kunna involvera en större andel människor i dessa diskussioner. I 
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förlängningen innebär detta även att de politiska diskussioner som förs på Internet 

möjliggör att deltagandet vid dessa diskussioner ökar. Här ser vi hur det deliberativa 

synsättet går att applicera på en politisk diskussion förd via Internet. Davis och 

Wainfan menar att de datormedierade verktygen även underlättar det faktum att viss 

expertis emellanåt måste tillföras en diskussion. Genom dessa verktyg kan denna 

expertis snabbt och enkelt tillföras i diskussionen för att exempelvis tillföra 

nödvändig information och kunskap inför ett beslutsfattande.  Dessa verktyg ger oss 

möjlighet att föra politiska diskussioner där fler har möjlighet att delta och att göra sin 

röst hörd. Den datormedierade kommunikationen kan ses som ett komplement till 

övriga kommunikationskanaler, då var och en kan välja den kanal som passar bäst. 

Den deliberativa demokratin strävar efter att alla människor oavsett klass, kön och 

etnicitet ska kunna delta i samtal och debatter, något som underlättas av den nya 

tekniken. Att kunna uttrycka sig från den plats där man befinner sig, via sin egen eller 

lånad dator är något som underlättar deltagandet och gör den politiska diskussionen 

mer lättillgänglig. Man kommer här undan krav på att ta sig till lokaler och möten, 

vilket gör att människor som annars har förhinder fortfarande kan delta. Många har 

idag tillgång till tekniken som möjliggör detta och på så vis kan politiska samtal och 

diskussioner med fördel föras via Internet, enligt det deliberativa synsättet.  

 

Att föra politisk diskussion på Internet kan dock enligt detta deliberativa synsätt även 

innebära vissa problem. Den datormedierade kommunikationens nackdelar vi tidigare 

nämnt kan innebära att kvaliteten på kommunikationen försämras vilket då kan vara 

ett problem i demokratiska processer. Att kommunicera via Internet innebär en viss 

förhöjd anonymitet i jämförelse med att kommunicera ansikte-mot-ansikte, vilket kan 

påverka digitala diskussioners rationalitet.  Rationalitet är en utav grundstenarna inom 

den deliberativa demokratin och förespråkare för synsättet menar att den är högst 

viktig för att samtalet ska ses som demokratiskt. 

 

Det har även riktats kritik mot den deliberativa demokratin, då vissa menar att 

samtalet i sig själv inte är en fullständigt demokratiupprätthållande metod. Kritiker 

skulle mena att samtal via Internetbaserade verktyg inte är tillräckligt rikliga och 

autentiska för att fylla någon funktion i en politisk eller beslutande process, eller att 

den konsensus som eftersträvas inom det deliberativa synsättet inte främjar 

demokratin (Liedman, 1986 s.20)  
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Den datormedierade kommunikationens möjlighet att involvera ett näst intill oändligt 

antal människor i diskussioner kan enligt det deliberativa synsättet ses som både en 

fördel och en nackdel. Det kan ses som en utopi att alla dessa människor i ett samtal 

kommer att uppnå samma deltagande och förståelse, vilket är ett antagande den 

deliberativa demokratin vilar i. Något motsägelsefullt skulle fördelen även kunna vara 

just det stora antal människor som går att engagera, om en konsensus faktiskt kan 

uppnås. Denna konsensus uppnås genom en mer långdragen process, vilken den 

datormedierade kommunikationen har för avsikt att förenkla. Det är alltså i denna 

strävan efter jämlik förståelse och ett likvärdigt deltagande i den datormedierade 

miljön utmaningen, men också möjligheterna med den deliberativa demokratin ligger. 

Vi har hittills konstaterat att vår kommunikativa verktygslåda utökats de senaste 

decennierna och att de olika verktygen och kanalerna fyller olika kommunikativa 

funktioner. Ur ett deliberativt demokratiskt perspektiv finns det både för- och 

nackdelar med dessa, men ur ett demokratiskt perspektiv mer generellt kan sägas att 

dessa olika digitala verktyg öppnar upp för fler att delta i diskussioner. En demokrati 

förutsätter öppenhet och deltagande och i detta syfte kan man se att alla kanaler på 

något sätt är bra kanaler. Olika kommunikationssätt kan fungera väl som komplement 

till varandra och behöver på inget sätt utesluta varandra. Uppkomsten och 

användandet av datormedierade kommunikationskanaler fyller en 

demokratifrämjande funktion och det deliberativa synsättet kan i hög grad användas 

och utvecklas med den nya tekniken. Detta synsätt förespråkar samtal som 

demokratifrämjande verktyg och med dagens teknik finns alla möjligheter för detta. 
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3. Metod och material 

 
I detta kapitel presenterar vi vårt metodval för undersökningen, de metodologiska 

problem vi kan stöta på, hur vi har gjort vårt urval samt hur vi har valt att utforma och 

genomföra vår metod. Mot slutet av detta stycke kommer vi att visa på hur vi knyter 

an vår teoretiska utgångspunkt till vår analysmetod, då vi senare ska genomföra vår 

analys. Vi presenterar i nämnda stycken hur vår undersökning kommer att återkoppla 

till vår frågeställning. 

 

3.1 Val av metod 
	  

För att genomföra vår undersökning har vi valt att utföra en kvalitativ studie. Vi 

kommer att använda oss av personliga intervjuer med medlemmar i Miljöpartiet, detta 

då vi vill se hur man i en politisk organisation ställer sig till att använda 

datormedierad kommunikation för att hålla möten och fatta beslut. Vi är medvetna om 

att vår undersökning inte kommer att genera ett resultat som är generellt eller 

allmängiltigt för medlemmar inom Miljöpartiet men kan ändå ses som en indikation 

på hur det kan se ut inom en politisk organisation.  För att undersöka människors 

inställning eller attityd använder man sig vanligtvis av fokusgruppsintervjuer, men 

med vår tidsram och uppsatsens omfång i åtanke har vi valt att hålla personliga 

intervjuer. Vi anser att den personliga intervjun fyller sitt syfte i vår uppsats då vi vill 

ta reda på hur människor upplever användandet av datormedierad kommunikation, 

något vi kan ta reda på mer om genom dessa intervjuer. Vi vill poängtera att denna 

studie är en illustration av hur attityderna inom en organisation kan se ut, ett 

stickprov, som nämnt med tanke på uppsatsens tidsram och omfång.  

 

Den personliga intervjun lämpar sig för undersökningar som syftar till att ta reda på 

hur människor upplever sin egen vardag och situationer som denna innefattar (Kvale, 

Steinar & Brinkmann, 2009, s 39). Denna typ av intervju kan liknas vid ett 

strukturerat samtal med ett särskilt syfte, då den är byggd utifrån det vardagliga 

samtalet. Skillnaden är förutom den yttre strukturen att målet med intervjun är att 

producera kunskap, en kunskap som uppstår i interaktionen mellan intervjuaren och 

den intervjuade personen. (Kvale et al. 2009, s 18) 
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Olika former av intervjuer lämpar sig väl i olika situationer och i vår undersökning 

kommer vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer. En halvstrukturerad 

intervju är en intervju där kontexten är förutbestämd, intervjun har ett bestämt 

upplägg men ger samtidigt visst utrymme åt den intervjuade att påverka 

intervjun.(www.kth.se, 2013-01-06) Vi vill att våra intervjupersoner ska få så mycket 

utrymme som möjligt för att beskriva sina åsikter och berätta om sina synsätt, vilket 

gör denna intervjuform till den mest lämpade, då den lämnar utrymme för spontana 

inlägg och utläggningar. Vi kommer genom dessa intervjuer ha möjlighet att få en 

djupare förståelse för hur respondenten personligen upplever användandet av 

internetbaserad kommunikation och hur denne uppfattar den datormedierade 

kommunikationens demokratiska roll. Risken för att missförstånd uppstår då vi 

genom denna intervjuform har möjlighet att då det passar ställa lämpliga eller 

förtydligande följdfrågor. 

 

3.2 Metodologiska problem 
	  

Några metodologiska problem som skulle kunna uppstå grundat i vårt val av metod 

kan vara att vi i vår roll som intervjuare påverkar respondenten genom vårt val av 

intervjufrågor samt vårt sätt att ställa dessa. Det är viktigt att vi håller oss objektiva 

och inte ställer några ledande frågor.  

Att vissa följdfrågor kan behöva konstrueras på plats direkt i samtalet kan även det 

vara en utmaning denna metod medför. Då vi har valt att hålla våra intervjuer efter en 

semistrukturerad mall, är spontana inslag och krav på att man som intervjuare är 

flexibel och uppmärksam ytterligare något som kan framstå som metodologiska 

problem. (Kvale et al. 2009, s 19).  Det sistnämna är dock något som förhoppningsvis 

kommer att tillföra enbart positivt material till vår undersökning, då vi 

förhoppningsvis kan bemästra konsten att föra intervjun i en givande riktning. 

 

Inom kvalitativa studier är det viktigt att man uppnår hög validitet och reliabilitet 

genom att beskriva undersökningens genomförande och bearbetning på ett 

systematiskt och hederligt sätt, för att resultatet ska bli trovärdigt. För att vi i vår 
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undersökning ska uppnå hög validitet har vi varit noggranna med att det vi verkligen 

undersöker är det vi i vår teoretiska avgränsning säger att vi ska undersöka, vilket är 

medlemmar i politiska organisationers inställning till att använda datormedierad 

kommunikation vid beslutsfattande processer samt deras syn på den datormedierade 

kommunikationens roll som demokratifrämjare. För att möjliggöra för andra personer 

att göra om vår undersökning och få ett likvärdigt resultat har vi noggrant redogjort 

för vår metod, dock beror undersöknings resultat även på intervjupersonens svar. 

Detta ger vår undersökning en hög reliabilitet. 

 

3.3 Urval  
	  

Den population vi vill undersöka är medlemmar i Miljöpartiet samt partiets 

ungdomsförbund Grön Ungdom. Denna avgränsning har vi gjort då frågan om 

datormedierad beslutsfattande kommunikation är högaktuell inom Miljöpartiet i och 

med framtagandet av det nya partiprogrammet med hjälp av VoteIT.  I och med detta 

har vi valt att avgränsa vårt urval till Miljöpartiet då vi tror att dessa personer är väl 

insatta i vårt uppsatsämne och kan bidra till givande intervjuer. Vi vill dock återigen 

poängtera att vi utifrån vårt resultat inte kan generalisera och säga att det är något 

allmängiltigt för hela partiet.  

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes inom populationen, vilken är Miljöpartiet, genom 

att vi kontaktade Miljöpartiet via mail och Facebook och bokade intervjuer med de 

som först hörde av sig. Vi gjorde även ett geografiskt urval då vi valde att endast 

vända oss till Miljöpartiet i Uppsala och Stockholm. Detta gjorde vi med tanke på att 

vi relativt enkelt skulle kunna ta oss till platsen för att hålla intervju om så skulle 

behövas och med tanke på uppsatsen tidsram. För att genomföra vår undersökning har 

vi valt att göra vårt urval av respondenter till sju personer. Med tanke på uppsatsens 

omfång och tidsram anser vi att sju personer är tillräckligt för att ge en indikation om 

hur medlemmar i en politisk organisation ser på fenomenet internetbaserad 

kommunikation. Det resultat vi kan utläsa utifrån detta skulle sedan i sin tur kunna 

ligga till grund för en större undersökning framöver.  
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3.4 Intervjuernas utformning och genomförande 

3.4.1 Utformning 

 
För att få en djupare insikt i vårt uppsatsämne läste vi innan undersökningens start 

utvald litteratur och forskning inom ämnet datormedierad kommunikation och 

demokrati. Denna bakgrundsläsning gav oss en teoretisk grund som har hjälpt oss att 

utforma vår intervjuguide för att på bästa sätt kunna besvara våra frågeställningar. 

 

Inledningsvis tog vi mailkontakt med Miljöpartiet i Uppsala som i sin tur bjöd in oss 

till ett möte där vi fick möjlighet att presentera oss själva och vår undersökning. Vi 

tog även kontakt med Grön Ungdom i Uppsala via deras Facebookgrupp och fick på 

dessa sätt kontakt med ett antal av våra respondenter. Resten av våra intervjupersoner 

värvade vi via kontakter, dock är dessa inte några vi personligen känner.  

Efter att ha rekryterat ett tillräckligt antal personer bestämde vi tid och plats med våra 

respondenter, vilket i de flesta fall blev på dessas arbetsplatser då vi ville underlätta så 

mycket som möjligt för dem. Vissa av intervjuerna höll vi i ett konferensrum på 

campus Engelska parken, Uppsala universitet. Då vi under arbetets gång stötte på 

vissa problem i form av förhinder och avhopp bland våra intervjupersoner fick vi 

välja att hålla intervjuer via e-post för att få intervjuerna att bli av. Detta beslut tog vi 

då vår tidsram höll på att rinna ut och det inte gick att hitta ersättare till dessa 

intervjuer. 

 

I de intervjuer vi fick hålla via e-post har vi utgått ifrån samma intervjuguide som till 

tidigare intervjuer, men omformulerat vissa frågor så att de ska passa för skriftlig text, 

(se bilaga 2). Vi har även vid kontakt med dessa respondenter förklarat att vi kan 

komma att be om utförligare svar i de fall informationen skulle vara bristfällig. Detta 

var något som vi behövde göra i ett fall där vi hade fått ett för kort svar av 

respondenten.  

 

Då vi var klara med rekryteringen började vi utforma en intervjuguide, vilken vi 

sedan använde som underlag för våra intervjuer (se bilaga 1 & 2). Vid utformandet av 

intervjuguiden hade vi några särskilda saker i åtanke, bland annat att ställa korta och 

raka frågor samt att undvika ja- och nej-frågor. Vi eftersträvade fokus på öppna frågor 
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likt ”hur ser du på”, ”finns det några situationer då du” och ”anser du att”, för att 

underlätta för intervjupersonen att utveckla och motivera sitt svar. 

 

Vid intervjuerna valde vi att ställa öppningsfrågor där målet var att introducera 

intervjupersonen för oss själva och vår undersökning, samt att göra denna bekväm i 

situationen. Dessa öppningsfrågor är av mer personlig karaktär och rör bland annat 

intervjupersonens ålder och bakgrund inom partiet. Målet med dessa frågor var helt 

enkelt att få personen att bli lite varm i kläderna och att skapa ett bra samtalsklimat. 

Följande frågor kan delas in i tre undersökningsteman, där den första delen av 

intervjun fokuserar på den datormedierade kommunikationens plats i den tillfrågades 

vardag. Dessa frågor ger oss en inblick i vilken förkunskap och vana man har av 

denna teknik, vilket kan påverka svaren på våra kommande frågor.  

Det andra temat fokuserar på datormedierade möten och beslutsfattande 

kommunikation, då detta är en central del i vår undersökning. Även vår teoretiska 

utgångspunkt tar vi till stor del i detta ämne, vilket gör det till ett nyckeltema för vår 

undersökning. Vi har i den sista delen valt att fokusera på hur intervjupersonen ställer 

sig till att använda VoteIT för beslutsfattande kommunikation och på vilket sätt det 

kan främja deltagandet inom partiet och demokratin i stort. Med andra ord kan sägas 

att upplägget av våra intervjufrågor ser ut som upplägget av vårt teoriavsnitt. Dessa 

olika teman ligger även till grund för det resultat vi senare kommer att utläsa i vår 

undersökning. 

 

3.4.2 Genomförande 
	  
Vi närvarade båda vid intervjuerna, men hade olika roller. Den ena av oss höll i själva 

intervjun medan den andra skötte inspelningstekniken och tog anteckningar på det 

som uppfattades som mest viktigt och relevant.  Oavsett att vi hade avtalat med vår 

intervjuperson att vi var två stycken och att denne var med på noterna gällande vår 

undersökning är intervjusituationen förenad med en asymmetrisk maktrelation (Kvale, 

et al. 2009, s 49). Även i en intervju där det endast är en intervjuare är denna relation 

asymmetrisk, vilket gör att vi särskilt måste tänka över hur vi ska få situationen så 

symmetrisk som det bara går. Faktumet att vi vid intervjuerna är två intervjuare och 

att våra intervjupersoner är ensamma respondenter var något som vi i största möjliga 
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mån försökte ta hänsyn till, bland annat genom att den person som tog anteckningar 

höll sig lite i bakgrunden. Vi turades även om att hålla varannan intervju, för att dela 

på arbetet.  

 

Vi inledde våra intervjuer med att kort presentera oss själva och vår undersökning, för 

att ge en mer beskrivande bild av vad vi faktiskt undersöker. Tidigare hade denna 

information endast meddelats via mail och till vissa via ett kortare informationsblad i 

pappersform och nu fanns det möjlighet för intervjupersonen att ställa eventuella 

frågor och för oss att svara på dessa. Innan vi började med själva intervjun 

informerade vi även om att dessa är anonyma, för att undvika att den tillfrågade skulle 

känna sig utlämnad. Uppsatsen berör ämnen som kan ha privat karaktär och att ange 

namn fyller ingen funktion för vår undersökning. Vi frågade även om det var OK att 

vi spelade in ljudet från intervjun, vilket det var vid alla intervjuer. 

 

Själva genomförandet av intervjuerna hade samma intervjuguide som mall, men då vi 

var öppna för följdfrågor och spontana inlägg såg intervjuerna lite varierande ut i sin 

form. Dock såg innehållet i stort sett likadant ut, då det mest handlade om att vi 

kastade om ordningen på vissa frågor för att få samtalet att flyta bättre. Även miljön 

där vi höll våra intervjuer såg olika ut, vilket kan vara en orsak till att samtals 

dynamiken varierade och att vissa frågor och ämnen blev mer ingående diskuterade 

än andra.  

 

Då vi genomfört våra intervjuer tog vi våra ljudinspelningar och transkriberade dem. 

Med andra ord översatte vi våra ljudinspelningars talade ord till text, för att ha ett 

hanterbart underlag att bygga vår analys på. Då vårt syfte med vår undersökning är att 

återge vad som sägs och inte hur det sägs, valde vi att i vår transkribering bortse från 

tvekande ord, oavslutade meningar och upprepningar utan valde att fokusera på att 

återge allt för frågorna relevant tal. Hade texten haft ett annat syfte hade det varit av 

betydelse att transkribera även dessa. (Kvale et al. 2009, s.193). 

 

Vi skrev ut allt tal ordagrant och använde olika tjocklek på typsnittet för att markera 

vem som sa vad. Intervjuarens frågor fet-markerades medan intervjupersonens svar 

skrevs i normal tjocklek och varje replik markerades med en ny rad. 
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3.5 Teorianknytning 
 

För att senare kunna utgå från vår valda teori i vår analys har vi delat upp intervjun i 

tre olika teman, vilka är tema A, B och C. Varje del knyter an till vårt teorikapitels 

olika delar, vilka är datormedierad kommunikation, deliberativ demokrati samt 

deliberativ demokrati i en datormedierad miljö. Dessa teman knyter även an till våra 

frågeställningar, vilka är: 

 

1. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på att använda sig av datormedierad 

kommunikation? 

2. Hur ser dessa på att använda sig av datormedierad kommunikation vid 

beslutsfattande? 

3. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på datormedierad kommunikation 

som demokratifrämjare? 

 

Tema A utgörs av den datormedierade kommunikationens roll i intervjupersonens 

vardag. Vi ställde frågor rörande personens dagliga bruk av internetbaserad 

kommunikation och om denne kan se situationer där internetbaserad kommunikation 

är att föredra, likväl som frågor rörande den datormedierade kommunikationens 

nackdelar. Dessa frågor ställde vi för att sedan kunna återkoppla de svar vi fick till 

Davis och Wainfans teori kring datormedierad kommunikation, samt Duarte och 

Snyders kritik av denna. 

 

Tema B utgörs av datormedierade möten och beslutsfattande kommunikation och hit 

hör frågor rörande hur personen ser på att använda sig av datormedierad 

kommunikation för beslutsfattande samt om denne har någon erfarenhet av detta. Vi 

ställde även frågor rörande hur dessa personer ser på effektiviteten av datormedierade 

möten. Dessa frågor hjälper oss att applicera våra respondenters svar på vårt 

teoriavsnitt, då vi använder oss av Duarte och Snyders tabell över de synkrona och 

asynkrona verktygens olika funktioner. Frågor rörande kommunikationsprocesser och 

kommunikationsprocesser i datormedierade miljöer ger oss material att se hur den 

deliberativa demokratin kan fungera i sådana situationer. 
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Tema C utgörs av den upplevda påverkan på deltagande och demokrati, där vi får svar 

på frågor som om personen känner att möjligheterna till deltagande ökar i och med 

VoteIt, samt hur respondenterna ser på datormedierad kommunikation som 

demokratifrämjare. Då verktyget VoteIt har en central del i vår undersökning valde vi 

att utgå ifrån just detta då vi ställde frågorna i tema C. I vårt teoriavsnitt tar vi upp 

John B Thompson, som i sin tur menar att det är viktigt att man hittar passande former 

av kommunikation för att främja en väl fungerande deliberativ demokrati. Vi vill 

undersöka våra respondenters inställning till VoteIt och datormedierade kanaler som 

verktyg för detta. 

	  

3.6 Analysmetod 
 
För att sammanställa och analysera våra transkriberade intervjuer till ett fullständigt 

resultat har vi valt att plocka ut det väsentliga under varje tema och presentera det 

nedan. Vi har gjort vårt resultat levande genom att citera vissa av våra respondenters 

svar under varje tema.	  	  
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4. Resultat	  
	  

Vi inleder detta avsnitt med att beskriva våra intervjupersoner för att sedan presentera 

resultatet i de tre undersökningsenheter vi använt oss av då vi sammanställt 

intervjuerna. Efter presentationen av våra enheter sammanfattar vi dessa tre för att 

underlätta den kommande analysen. 	  

	  

4.1 Beskrivning av intervjupersoner	  
	  

Vi har i vår undersökning valt att göra våra intervjupersoner anonyma med tanke på 

att informationen som delas kan uppfattas som privat och känslig. Vi har kodat våra 

intervjuer på så sätt att intervjuperson 1 förkortas IP1 och intervjuperson 2 blir IP2 

osv. Sammanlagt har vi sju intervjuer. I tabellen nedan följer en kort presentation av 

våra intervjupersoner:  

	  
Kodnamn Kön Ålder 
Intervjuperson 1- IP1 Kvinna 23 

Intervjuperson 2- IP2 Man 28 

Intervjuperson 3- IP3 Kvinna 69 

Intervjuperson 4- IP4 Man 30 

Intervjuperson 5- IP5 Kvinna  24 

Intervjuperson 6- IP6 Man 29 

Intervjuperson 7- IP7 Man  35 

	  
 

4.2 Undersökningsenheter 
 

Vi har utläst vårt resultat utifrån tre huvudteman vi delat upp vårt material i. Dessa 

teman har sin bakgrund i vår intervjuguide och är datormedierad kommunikation i 

intervjupersonernas vardag, möteskommunikation och beslutsfattande kommunikation 

samt datormedierad kommunikation som demokratifrämjare. Vi har under varje 

temarubrik gått närmre in på hur våra respondenter ställer sig till varje tema för att 

sedan använda detta resultat i den följande analysen.	  
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4.2.1 Datormedierad kommunikation i intervjupersonernas vardag 
	  

Vi kan efter att ha sammanställt våra intervjuer se att respondenterna anger att de 

använder sig av bland annat e-post, intranät, sociala medier och Skype. De använder 

sig alla av de olika kanalerna på olika sätt och i olika syften, gemensamt för dem alla 

är dock att de dagligen använder sig av någon form av datormedierad kommunikation. 

De mest använda datormedierade kanalerna är bland våra respondenter e-post och 

sociala medier, där Facebook är det oftast omnämnda. Vissa av de vi intervjuat 

nämner att de äger en smartphone, med vilket menas en telefon med 

internetuppkoppling och att denna telefon gör den datormedierade kommunikationen 

extra lättillgänglig då telefonen erbjuder ständig uppkoppling. Intervjuperson 1 

inleder vår intervju genom svara på frågan om hur denne använder sig av Internet för 

att kommunicera på sin fritid: 

	  
”Alltså väldigt mycket. Eftersom att jag har en smartphone så är det ju smidigt. Det är där 

folk svarar snabbt och man slipper ringa såt det är väl nästan det huvudsakliga sättet att  

kommunicera, vid sidan av SMS.” 
 

Alla våra respondenter svarar att de använder sig av datormedierad kommunikation i 

sitt arbete eller i sina studier. Intervjuperson 5 säger att “Internet är A och O för att 

snabbt kunna dela med sig av information samt ta del av info”, och på frågan om det 

finns några situationer då datormedierade kanaler föredras framför mer traditionella 

sådana svarar intervjuperson 2 att ”Allt som är löpande processer är ju skönt att ha i 

text för då kan man ju alltid gå tillbaka och se vad man har sagt tidigare och hur det 

utvecklas, istället för att komma ihåg vad man sa i telefonsamtalet. Såklart umgås 

man ju hellre face-to-face men alla planeringsprocesser sköter jag nog hellre i text på 

Internet”. Intervjuperson 1 för ett liknande resonemang då denne säger att ”Det kan 

också vara bra att maila för då har man informationen sparad i ett dokument och det 

blir som ett kvitto på att konversationen har ägt rum på något sätt.”  

 

De flesta respondenterna svarar att de vid kommunikation just inom arbete, studier 

eller vid mer formell kommunikation oftast väljer att använda sig av e-post som 

datormedierad kanal, medan de vid privat kommunikation med vänner oftast 
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använder sig av Facebook. De svarar dock även att sociala medier även används för 

kommunikation i arbetslivet och inom partiet.  

 
”Mailkonversationer används framför allt i officiella sammanhang i samband med inbjudningar 

och deltagande I seminarier och dylikt. För kommunikation inom partiet och inom 

studentförbundet används intranätet Gittan och Facebook. För externa annonseringar och 

öppna diskussioner använder jag också Twitter och LinkedIn. I samband med partiprograms-

processen har vi börjat använda open-source-systemet VoteIt. Vi använder oss också av Adobe 

Connect för att ha distansmöten.” -Intervjuperson 6 

 
”Inom partiet, som i styrelsearbetet använder vi mest Facebook nu faktiskt. Och i skolan har vi 

oftast grupper till olika projekt, så vi kommunicerar via Facebook istället för via skolans mail.” 

- Intervjuperson 1 
 

På frågan som rör om våra respondenter kan se några fördelar med den 

datormedierade kommunikationen svarar intervjuperson 5 att faktumet att stora 

informationsmassor kan utbytas i realtid är en stor fördel. Samma person svarar också 

att den datormedierade kommunikationen har en fördel i att den ger de inblandade i 

en diskussion möjlighet att söka reda på mycket information om det ämne eller den 

fråga som diskuteras, samt att ”möjligheten blir större att involvera fler människor 

med olika kunskap, kanske från olika delar av världen.”  

Intervjuperson 1 svarar på frågan om den datormedierade kommunikationens fördelar 

att: 
”Det går snabbt. Låt säga privat, om jag chattar med någon eller ser att någon är online på 

Facebook till exempel, då kan jag ju bara skriva väldigt snabbt och till exempel fråga om vi 

ska ses eller någonting och få det bekräftat direkt. Sedan är det klart liksom.” 

 

 Även intervjuperson 5 nämner att kunna ”sprida mycket info snabbt är en stor fördel. 

Även att allt sker ögonblickligen är en stor fördel då effektiviteten öka enormt”. 

 

Våra respondenter anger att de även kan se fördelar med den datormedierade 

kommunikationen då den exempelvis e-post möjliggör en effektivare dialog där man 

slipper ”jaga” och ”störa” sina kollegor eller personer man vill nå genom 

telefonsamtal. Flera av dem svarar att den datormedierade kommunikationen är mer 

tidseffektiv, då man spar in den tid det annars skulle ta att söka upp eller ringa de 
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personer man vill nå. Samtidigt ser de en fördel i att personen man vill nå har 

valmöjligheten att svara på meddelandet då det finns ett passande tillfälle. Följande 

citat är hämtade ur svaren på frågan rörande den datormedierade kommunikationens 

fördelar. 

 
”När tekniken fungerar som den ska så är det mycket effektivare än vid t ex telefon. Du kan i 

princip svara på ett e-postmeddelande var som helst, medan det är svårare att svara på ett 

telefonsamtal i olika miljöer.” -Intervjuperson 7 

 
”Jag har märkt att personer som vid fysiska möten kan upplevas som blyga yttrar sig mer 

kring olika frågor vid mailkontakt.” - Intervjuperson 7 

 

”När mycket information behöver hanteras, och framför allt då ny information snabbt kan 

tillkomma så är kommunikation via internet-plattformar överlägsna såväl fysiska möten som 

telefon. När det gäller mer fördjupade samtal kring känsliga frågor, när det gäller svårare 

beslut och argument som behöver lyftas upp och bollas med är fysiska möten överlägsna. När 

vi har ägnat oss åt partiprograms-processen har ett digital mötes-forum varit överlägset och 

absolut nödvändigt för att all information, alla yrkanden och diskussionstrådar ska kunna 

hanteras.” -Intervjuperson 6 

 

Vi ställde frågan om våra respondenter kan se några nackdelar med datormedierad 

kommunikation. Även om alla använder sig av denna typ av kommunikation och 

svarade att den har många positiva sidor, framkom av respondenternas svar att de 

anser att den även har nackdelar. Exempel på negativa sidor angivna av de tillfrågade 

är att det kan finnas svårigheter i att veta vem som äger den information som delges 

på olika digitala plattformar, exempelvis Facebook. Intervjuperson 1 talar om att detta 

är ett särskilt stort problem då det gäller hantering av känslig information.  

”Ja det skulle väl i så fall vara just Facebook som jag har fastnat mycket vid både i skolan och 

inom styrelsen när jag jobbar. Deras användarregler är ju lite, ja, man vet inte riktigt vad de 

äger för information och vad de kan använda den till och det är ju en nackdel när man 

använder andra forum som andra företag äger. Det finns ju inte alls samma risk när man sitter 

såhär och har ett möte, eller om man ringer till varandra på telefonen. Jag har funderat ganska 

mycket på det där att det är dumt att göra sig beroende av ett externt företag för sådan 

kommunikation.” - Intervjuperson 1 
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Intervjupersonen 6 spinner vidare på samma spår och menar att: “När det gäller mer 

fördjupade samtal kring känsliga frågor, när det gäller svårare beslut och argument 

som behöver lyftas upp och bollas med är fysiska möten överlägsna.”  

Alla våra intervjupersoner nämner vid frågan rörande nackdelar att samtalet via 

datormedierad kommunikation blir mer opersonligt än vid fysisk kommunikation. 

Ansiktsuttryck och kroppsspråk går vid renodlade textmeddelanden inte att tolka, 

vilket enligt dem gör att missförstånd kan uppstå. 

 
   ”Man ju inte se kroppsspråk, ansiktsuttryck och sådant på den personen. Om man känner 

någon väldigt väl så kan man ju förstå varandra på något sätt, men det är ju enklast när 

man är face-to-face i en personlig situation. Kroppsspråket säger mycket liksom. Man ser 

i ansiktsuttrycket vad folk menar. Det kanske man tappar med internetbaserad 

kommunikation.” - Intervjuperson 2 

 

Våra intervjupersoner talar om att man går miste om själva personen bakom texten 

och intervjuperson 4 menar att detta blir ett större problem om man tidigare aldrig 

träffat personen man i fråga för en dialog med.  

 

Ytterligare en aspekt de tillfrågade svarar att de upplever som negativ med den 

datormedierade kommunikationen är den tekniska faktorn och de problem som 

uppstår då denna inte fungerar som den ska. Följande citat är hämtade ur svar våra 

intervjupersoner givit oss som visar på detta. 

”Problemet här är snarare att både ljud- och bildkvalitet varierar mycket beroende på vilken 

teknisk utrustning varje individ har, och krånglet med att få både ljud och bild att fungera är 

nästan alltid givet på förhand och tar inte sällan en betydande del av mötestiden.” 

Intervjuperson 6 

”Det är ju ofta tekniska problem också så vi brukar försöka ha möten om någon sitter på ett 

tåg eller sådär och det strular ju ofta.”- Intervjuperson 2 

Våra respondenter talar även om datorvana som något avgörande för hur inställningen 

till datormedierad kommunikation ser ut. 

”Under internetbaserade möten är det inte sällsynt att tekniken krånglar, tekniken I sig höjer 

trösklarna för framför allt äldre att delta I möten på lika villkor som andra. Det kan uppstå 
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missförstånd som är svårare att reda ut när man inte hör eller ser ansiktsuttryck, tonfall mm. 

Det är också lätt att man inte lägger tillräckligt stor vikt på informationsekonomi – dvs. att 

man är återhållsam med att ge mer information än nödvändigt.” - Intervjuperson 6 

Intervjuperson 7 säger att det är lätt att ta med arbetet hem i och med användandet av 

e-post, då du ständigt kan vara uppkopplad. 

 

Gemensamt för alla våra intervjupersoner är att de vill understryka att de anser att den 

datormedierade kommunikationen i många situationer är att föredra då den är 

tidseffektiv, lättillgänglig och erbjuder möjligheten att ha samtals-information sparad. 

Dock anser de allra flesta att denna form av kommunikation enbart är att föredra som 

ett komplement till de mer traditionella sätten att kommunicera. Följande citat är 

exempel på hur våra intervjupersoner ser på den datormedierade kommunikationens 

roll vid sidan av den fysiska kommunikationens. 

”På jobbet blandar jag olika sätt att kommunicera. Dels kommunicerar jag via mail, men om 

jag stöter på någon så kan jag ta det med den personen då. Det beror på lite vilken 

arbetsuppgift det gäller, men det finns ju fördelar och nackdelar med båda två.”  

Intervjuperson 2 

”Umgås gör man ju hellre face-to-face men alla planeringsprocesser sköter jag nog hellre i 

text då på Internet.” - Intervjuperson 1 

”Om man pratar med någon via Internet och inte använder sig av webbkamera, vilket jag 

aldrig gör, så kan man ju inte se kroppsspråk, ansiktsuttryck och sådant på den personen. Om 

man känner någon väldigt väl så kan man ju förstå varandra ändå på något sätt, men det är ju 

enklast när man är face-to-face i en personlig situation.” - Intervjuperson 2 

De svarar att de datormedierade verktygen erbjuder ytterligare en kanal för 

kommunikation och att denna mångfald är något de ser positivt på. 

 

Alla våra tillfrågade påtalar att fysiska möten som sker ansikte till ansikte genererar 

ett mer personligt samtal än datormedierade möten gör. 

 
”Jag tror nästan det borde vara något sånt psykologiskt att det är tryggare att se personen man 

pratar med. Man hör ju mycket mer och ser kroppsspråk, ansiktsuttryck än när man pratar på 

telefon. Och då menar ju många att man lätt blir missförstådd på Internet i text och sådär, så 

jag upplever att man måste tänka mycket mer på hur man formulerar sig när man skriver och 

har sådana möten. Fast det kan ju också vara bra, att man får tänka en extra runda innan man 
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formulerar sig.” - Intervjuperson 1 

 

6 av 7 personer anger att de föredrar att kommunicera ansikte-mot-ansikte framför 

kommunikation via datormedierade kanaler, men att detta varierar beroende på vilken 

situation det rör.  

 
”Beror på situation skulle jag säga. Det är ett mer värde att träffa varandra som vi träffas nu. 

De två mötesformerna kompletterar varandra, man behöver ju inte ha fullt så många möten 

men man måste nog ha det. Bygger mycket mer andra sociala faktorer som är viktiga som 

man förlorar genom möten via skype.” - Intervjuperson 4  
 

 

4.2.2 Möteskommunikation och beslutsfattande kommunikation 
	  

Alla våra respondenter hade då vi frågade dem någon form av erfarenhet av att 

använda sig av datormedierad kommunikation vid beslutsfattande processer. Alla 

hade någon gång använt sig av e-post som diskussionsverktyg för att skapa ett 

underlag att fatta ett beslut utifrån och alla svarade de att de ställer sig positiva till att 

använda datormedierad kommunikation vid beslutsfattande, dock som komplement 

till fysiska möten. Följande citat är hämtade ur de svar vi fick på frågan om våra 

respondenter kan tänka sig att använda sig av datormedierad kommunikation vid 

möten och beslutsfattande kommunikation. 

 
”Ja men det är ju helt perfekt. Varför lägga massa tid? Vi har haft telefonmöten också. Istället 

för att hålla på att resa som kostar pengar och tar tid.” - Intervjuperson 3 
 
”I Miljöpartiets ungdomsförbund tar vi väldigt många beslut i förbundsstyrelsen just online. 

Diskussionerna kring beslut som ska fattas blir ofta bättre om vi tar dem såhär, vid möten, 

men sedan kan man ofta klubba beslut ganska smidigt i efterhand på Internet.”   

Intervjuperson 1 
 
”Ja, alltså det är ju jättebra om någon är borta men kan vara med på länk så är det ju väldigt 

bra tycker jag. ”-Intervjuperson 2 
 

”Det kan jag tänka mig. I möte med bara några personer i t ex en arbetsgrupp skulle det säkert 

lämpa sig väl med Skype eller andra webbaserade tjänster. Viktigt är dock att alla har tillgång 
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till bra teknik och får kunskap så att ingen stängs ute. Sedan är det också trevligare att träffas 

"live" så främst ska Internet bara användas om man snabbt behöver kalla samman en mindre 

arbetsgrupp ibland. Däremot när det gäller större sammankomster, som styrelsemöten, 

medlemsmöten, årsmöten och kongresser kan inte Internet vara ett alternativ framför att 

träffas personligen.” - Intervjuperson 7 
 
”Jag gör inte det så mycket nu, men jag tror och tycker att man skulle kunna göra det mycket, 

mycket mer. Telefonmöten har jag haft ganska många, där man har styrelsemöten över telefon. 

Det är ju praktiskt på ett sätt, men kan lätt bli lite rörigt. Då tror jag att det är lättare om man 

kan ta det över Skype eller andra videokonferenssiter på Internet, så att man faktiskt får ett 

ansikte på folk. Det blir betydligt lättare. Istället för att folk ska flyga till Göteborg och Malmö 

kan man använda sig av dessa tjänster och faktiskt ha bra arbetsmöten via då videolänk till 

exempel. Man behöver ju då inte sitta i samma rum för att prata med varandra.” 

-Intervjuperson 4  
 

Likt intervjuperson 7 och 4 i citaten ovan nämner Skype och andra 

kommunikationsplattformar på Internet svarar flera av våra respondenter att de 

använder sig av olika sådana datormedierade plattformar för att hålla beslutsfattande 

möten. Intervjuperson 1, 4, 5 och 6 svarar att de utöver dessa plattformar har 

erfarenhet av att använda telefon- och videokonferens. Intervjuperson 1, 3, 4 och 6 

har erfarenhet av att hålla telefonmöten och svarar att dessa tenderar att bli röriga och 

att deltagare lätt talar i munnen på varandra. De svarar även att det är svårt att veta 

vem som ska leda samtalet och vem som har ordet. Respondent nummer 3 är här ett 

undantag, denne person svarar att telefonmöten fungerar bra. 

 

Tidseffektiviteten hos de datormedierade mötena lyfts fram. 

 
”Hade man haft möten via nätet istället hade jag ju kunnat komma in vid lunch, vara klar vid 

tre och samma dag kunna hämta och lämna på dagis.” - Intervjuperson 4 

 

”Kommunen är ju rätt så stor så det underlättar. Vi kan istället för att ha möten ta en timme för 

att till exempel maila varandra och fatta beslut och det är ju en bra lösning.” - Intervjuperson 3 

”Det kan vara väldigt effektivt då ett telefonsamtal kan "låsa" mig under en stund och jag kan 

inte göra något annat. Med e-post kan jag arbeta med ett svar under en dag innan jag skickar 

iväg och under tiden hantera andra frågor också.” - Intervjuperson 7 
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”Förut har vi mest tagit dem via intranätet så men det är inte så många som loggar in där varje 

dag så då kan det ju dra ut väldigt mycket på tiden. Nu lägger vi upp beslut på Facebook där 

och så röstar de flesta inom något dygn där så det brukar gå väldigt snabbt.” - Intervjuperson 1 

Alla intervjupersoner säger att de datormedierade möten de själva deltagit i har berört 

beslut som måste fattas med kort varsel och några nämner att det berör frågor som 

tidigare diskuterats i ett fysiskt rum. Här belyser intervjuperson 7 vikten i att alla 

mötesdeltagare har tillgång till bra teknik och kunskap i hur denna ska användas, för 

att undvika att vissa stängs ute. 

Våra respondenter svarar att effektiviteten hos datormedierade möten ökar vid 

kortsiktiga och snabba beslut. Intervjuperson nummer 2 nämner att den 

datormedierade kommunikationen möjliggör att fler möten kan hållas om så skulle 

behövas, utan några större ekonomiska konsekvenser eller någon större tidsåtgång. 

Många av de tillfrågade belyser att effektiviteten hos dessa datormedierade verktyg 

dock är beroende av de involverades deltagande och aktivitet. 

 
”Vid de tillfällen då jag själv deltagit i den här typen av möten har det fungerat sådär kan jag 

säga, då det har varit via diskussionsforum där alla inte varit närvarande samtidigt. Man kan 

se om de andra deltagarna har mottagit och läst meddelanden som skickats, men folk tenderar 

att strunta i att delta i diskussionen för att de tycker att det är jobbigt just då.” - Intervjuperson 

2  

”Det här med att sköta möten via forum i text, det verktyget funkar ju bra för att samla ihop 

folk. Alltså att organisera ihop gruppen på något sätt och ringa in vilka som ska vara deltagare 

i diskussionen men det slutar alltid med att man ses, alltså på riktigt och det brukar bli så att 

man får ringa till dem som inte bemödar sig med att delta på Internet. Så för vissa funkar det 

jättebra, liksom. Vissa är jätteduktiga på att delta och svara och så, medan andra kanske inte 

använder sig av Internet på samma sätt.” - Intervjuperson 2 

Intervjuperson 5 och 6 anser att ytterligare en fördel med internetbaserade möten är 

möjligheten att involvera fler människor med olika kunskap från olika delar av 

Sverige och världen. Intervjuperson 6 svarar att detta är ett viktigt steg för politiken 

då politiker finns spridda över hela landet, vilka genom denna teknik kan 

sammanträda genom digitala möten. 

 

Gruppens storlek och mötets innehåll är två punkter som våra intervjupersoner svarar 
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har betydelse för hur ett mötes effektivitet ser ut. Intervjuperson 1 uttrycker sig på 

följande vis: 

”Om det bara är ett fåtal frågor som behöver tas upp som inte är så särskilt kontroversiella, 

eller något kortsiktigare beslut så tar jag gärna det per telefon eller över nätet. Men när det är 

långsiktiga strategier som ska diskuteras eller om budget ska läggas känns det bra att kunna ha 

lite djupare diskussioner och få prata först och tänka sen och prata igen, vilket blir svårare i 

text. Men sen finns det också längre processer där väldigt många ska komma till tals, och då 

är det ju bättre att ha det i text tycker jag. Om det är 200 personer så funkar det ju bättre, som 

med VoteIt, än att sitta 200 personer i en sal och räcka upp handen och vänta på sin tur. Så det 

beror ju också på gruppens storlek.” - Intervjuperson 1 

Samtidigt svarar intervjuperson 7 att ”internetbaserade möten kan aldrig generellt sett 

bli ett alternativ till fysiska möten”. Denne person menar att den internetbaserade 

kommunikationen är väl lämpad i vissa situationer, som vid kontakt med en eller ett 

fåtal personer och i situationer då frågor måste behandlas snabbt.  

Intervjuperson 4 talar om att de datormedierade verktygen öppnar upp för en bredare 

informationshantering av det ämne man diskuterar och förklarar detta genom att man 

samtidigt som man för en diskussion kan samla information om ämnet, exempelvis 

via Internet. Intervjuperson 4 nämner också att detta innebär även att man kan gå 

tillbaka i den text man skrivit för att uppdatera sig, vilket kan vara svårt vid ett fysiskt 

möte. Fler av våra respondenter svarar att detta är en fördel med den datormedierade 

kommunikationen. Även intervjuperson 5 talar om detta och menar att en stor mängd 

information snabbt kan tillgängliggöras via datormedierade kanaler, en fördel då man 

enkelt kan ta del av aktuell information inför beslutsfattande av olika slag.	  

 

4.2.3 Användandet av VoteIt och datormedierad kommunikation som 
demokratifrämjare 
	  
Sista delen av vår intervju innefattade frågor rörande Miljöpartiets införande av VoteIt 

och den datormedierade kommunikationens roll för demokratin. Vi inledde denna del 

av intervjun med att fråga hur respondenterna ser på att Miljöpartiet i framtagandet av 

det nya partiprogrammet strävar efter att engagera 250 000 personer. 
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”Jag tycker att det är väldigt bra för att som sagt förhoppningen är ju att väldigt många ska 

kunna delta mer eller mindre. Det kan ju vara så att någon bara går in och gillar andras inlägg 

och man måste inte ta en särskilt aktiv del. Det kan vara en trygghet för många. Det kan vara 

svårt att formulera sig själv och så, men att ändå känna att jag ser vad som händer, är med i 

processen och kan i alla fall supporta de som jag tycker har skrivit bra saker. Det tycker jag är 

väldigt bra, annars kan det vara svårt om man inte har väldigt starka åsikter eller om man 

tycker att det är jobbigt att yttra sig och så. Det är det ju många som gör. Jag tycker att det här 

är bra, och det öppnar ju upp för många fler att komma till tals om de vill.” - Intervjuperson 1 

 
”Jag tycker att det är väldigt intressant att göra på det här sättet. Det är klart att om antalet 

människor som ska vara med och säga sitt är så pass stort så kan man ju inte ses face to face. 

Alltså om man ska lyckas med sin vision, vilket jag hoppas på. Det vore ju inte möjligt att ses 

med den mängden människor och det ligger ju verkligen i tiden att man tillsammans via 

Internet kan vara med och bidra med olika åsikter. Så jag ser positiv på det här och jag hoppas 

att det fungerar bra.” - Intervjuperson 2 

”När det gäller en så komplicerad process som partiprogram är det ett mycket bra verktyg att 

använda sig av Internet. I ett partiprogram omfattande flera kapitel skulle det krävas många 

fysiska möten som dessutom skulle ta lång tid i anspråk. Tidigare personlig erfarenhet av 

sådana möten är att en majoritet av medlemmarna efter några timmar lämnar mötet medan de 

som är speciellt insatta i en viss hjärtefråga stannar kvar ytterligare några timmar. Det känns 

inte demokratiskt då det är viktigt att så många som möjligt är med - inte minst i beslut 

gällande vårt gemensamma program med vår politik.” - Intervjuperson 7 

”Ja, jag säger lycka till att få 250 000. Men får de 100 000, eller bara ganska många meningar 

är det ju bra. Till sist är det ju ändå toppgruppen som bestämmer i kongressen och det är de 

som ska omsätta det som tidigare har diskuterats till beslut.” - Intervjuperson 3 

Fyra av respondenterna hade vid tillfället för intervjun själva varit deltagande i 

partiprograms-processen via VoteIt. Dessa svarar att de både skrivit egna förslag, samt 

kommenteras andras inlägg. De som vid intervjutillfället inte använt sig av VoteIt 

svarade alla ja på frågan om de kan tänka sig att använda sig av tjänsten framöver i 

denna process. 

Intervjuperson 3 svarar att det vid användandet av datormedierade verktyg i politisk 

kommunikation finns en risk att oseriösa inlägg skrivs och att man bör lösa detta 

genom att ha en moderator som rensar bort dessa. Även intervjuperson 4 ser risker 

med att införa ett datormedierad verktyg i framtagandet av det nya partiprogrammet 

och uttrycker detta på följande vis: 
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”Risken finns at det kan uppfattas av andra att Miljöpartiet gör detta för att det ser snyggt ut. 

Vissa kanske tror att man egentligen inte är så intresserade av vad som skrivs utan bara av hur 

det ser ut.” 

På frågan om känslan av att själv ha större chans att påverka i politiska processer ökar 

i och med VoteIT svarar intervjuperson 2 att det är beroende av hur den framförda 

informationen bemöts av politikerna och om dessa faktiskt tar tillvara på denna. De 

flesta av de tillfrågade svarade att de tycker att det har blivit enklare och mer 

tillgängligt att delta i politiska diskussioner och beslutsfattande processer genom detta 

verktyg. Man svarar att man känner sig mer delaktig i de beslut som fattas. Följande 

citat är hämtade ur svaren på denna fråga. 

 
”Det kan jag inte veta, det beror på ju på hur informationen bemöts. Men det är klart att det är 

ju en chans att vara med och delta.” - Intervjuperson 2 
 

”Absolut ja, eftersom att jag får möjlighet att lämna synpunkter i många frågor under en 

tidsperiod.” - Intervjuperson 7 
 

”Jo men det tror jag väl, även om jag personligen tycker väl att det är lättast att prata än att 

sitta och tänka och skriva men det har ändå varit skönt att kunna prata om saker och sen sitta 

på sin kammare och reflektera över det och kunna framföra åsikter i efterhand.” -  

Intervjuperson 1 
 

”Jo men det gör det, det tror jag. De känns mindre komplicerat att skriva på VoteIt än att 

skriva en motion till kongressen. Förr fanns ju bara den möjligheten, som är mer 

komplicerad.” - Intervjuperson 3 
 

På frågan om ifall respondenterna anser att den datormedierade kommunikationen kan 

verka demokratifrämjande fick vi ett jakande svar från dem alla. 

 
”Demokratin främjas ju då fler åsikter får komma fram, så absolut är det här ett steg mot en 

större demokratisering. Det är klart att ett sådant här steg främjar demokratin, men jag tror att 

det krävs skarpa politiker då det är de som ska förvalta alla idéer. Men jag ser verkligen 

ingenting negativt i att de kan påverkas av allmänheten och medlemmarna i någon riktning. 

Det blir ju en möjlighet för dem också att se vilka åsikter och strömningar som finns inom 

partiet.” - Intervjuperson 2 
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”Miljöpartiet jobbar mycket med att decentralisera beslut och att ta tillvara på våra 

medlemmars kunskaper och erfarenheter i så stor grad som möjligt. Att i flera steg kunna delta 

och jobba fram ett partiprogram är en unik möjlighet att vara med och påverka i en politisk-

ideologisk process. Det höjer också ribban för framtida demokratiska processer även i andra 

partier. Det är inte längre en självklarhet att det ska vara de mest insatta, de med längst 

partierfarenhet som ska ta fram partiprogrammet, utan vår process visar på att alla ska kunna 

vara med i att utveckla och ta fram ett sådant viktigt dokument.” - Intervjuperson 4 
 

”Ja det tror jag definitivt. Interndemokratin ökar och fler medlemmar känner nog att de blir 

mer involverade. Man måste inte vara medlem i partiet för att lägga ett förslag, man får upp 

ögonen för att man kan engagera sig. Avståndet mellan att bli medlem och senare aktiv kan bli 

kortare.” - Intervjuperson 4 

 
”Jag tycker att bara gesten, att vi visar att vi vill att så många som möjligt ska vara med och 

påverka, är bra för demokratin. Det finns ju ett politikerförakt och många upplever nog att 

”det är ingen som lyssnar på mig” och ”jag får aldrig göra min röst hörd”. En gång i tiden så 

tyckte jag också att partipolitik, det är för gråa män i slips som sitter och snackar skit i 

Riksdagen utan att någonting händer. I Miljöpartiet har jag verkligen känt att det finns 

personer som lyssnar på mig och jag har en direkt-väg in i Riksdagen. Om fler kan få den 

känslan, vilket jag tror att den här processen kan bidra till, så är det jätteviktigt för 

demokratin. Då är ju chansen också större att de sen engagerar sig och faktiskt går och röstar. 

Ja, men bara ett sånt första steg, eller att de blir sugna på att bli partipolitiskt aktiva.” -

Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 7 talar om att även de personer som av olika anledningar inte känner 

sig helt bekväma i att delta vid fysiska möten genom den datormedierade 

kommunikationen får en möjlighet att ändå delta. Denne person svarar även att det 

vid fysiska möten är ett problem att alla frågor som behöver diskuteras ofta inte hinns 

med, vilket gör att vissa frågor blir bortprioriterade. Eventuellt måste man i dessa fall 

även genomgå ett flertal möten för att ha möjlighet att behandla all nödvändig 

information, något denne person menar att diskussioner på Internet löser. 

”Ja, det tror jag definitivt och det finns ju flera aspekter på det. Det ena är ju 

interndemokratin, att man får många medlemmar att vara med och jag tror att det inom partiet 

nu är fler som är involverade i processen. Bara det ökar ju demokratin internt och det är ju 

jättebra, men jag tänker också på det här med att man inte måste vara medlem i partiet för att 

gå in och tycka till och lägga förslag. Det gör ju att fler kanske får upp ögonen för att man 

faktiskt kan påverka.” - Intervjuperson 4 
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Alla respondenter svarar att möjligheten för fler personer att delta i en process är 

något som bidrar till en ökad demokratisering. Intervjuperson 3 svarar också att det 

ökande deltagandet kan inspirera toppskiktet bland verksamma politiker att fatta 

annorlunda beslut. Våra respondenter ger oss svaret att VoteIt även möjliggör för dem 

som inte har möjlighet eller är inbjudna att delta vid partikongressen att säga sitt. 

”Man måste ha många vägar in. Även i ett parti så kan det inte vara så att det bara är de som 

har tid och möjlighet att komma iväg varenda kväll för att sitta på möten i fyra timmar i sträck 

som ska vara de som får vara med och påverka. Med den här processen finns det ju ytterligare 

ett sätt att påverka, och om man jobbar konstiga tider eller vad man nu har för livssituation så 

kan man ta tiden när man själv har möjlighet att sätta sig ner och läsa igenom och komma med 

egna tankar och förslag. Jag tror att det är jättejättebra.” - Intervjuperson 4 

Intervjuperson 1 svarar att många nu aktiva inom ungdomsförbunden genom VoteIt 

kan ha större chans att påverka inom partiet. Denne person säger även om att detta är 

ett verktyg som kan tilltala även de som är under 18 år gamla och alltså inte 

röstberättigade, då de genom detta verktyg har möjlighet att uttrycka sin åsikt i 

politiska frågor. Intervjuperson 5 instämmer här och vill understryka att alla har 

möjlighet att få sin röst hörd, vilket främjar demokratin.  

 

Intervjuperson 4 svarar att denna process leder till ett ökat engagemang hos 

partimedlemmarna och även hos sig själv, då det nu är mer lättillgängligt att delta i 

den politiska processen. Samtidigt anser denne person att man inte bör ersätta den 

parlamentariska demokratin utan att man bör använda sig av de datormedierade 

verktygen för att komplettera övriga kommunikationskanaler. Allt för att göra vägarna 

in i partiet bredare och fler.  

	  

4.3 Sammanfattning av resultatet 
	  
Sammanfattningsvis kan vi se att alla respondenter dagligen använder sig av någon 

form av datormedierad kommunikation, dock ser deras användarvanor olika ut och de 

använder sig av något varierande kanaler och medier. Alla nämner de dock att de 

använder sig av den datormedierade kommunikationen för att kommunicera i 

arbete/studier samt inom partiet.  
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På frågan rörande vilken form av möteskommunikation de tillfrågade föredrar svarade 

alla utom en respondent att det fysiska, traditionella mötet är att föredra. Det främsta 

argumentet för denna fysiska möteskommunikation är att den mänskliga kontakten 

går förlorad vid digital kommunikation. Fördelar som framhålls med den 

datormedierade kommunikationen är dock dess förmåga att involvera ett stort antal 

människor samt den tidseffektiva faktorn. Alla våra respondenter svarar även jakande 

på frågan om den deliberativa demokratin kan ses som demokratifrämjande, då den är 

lättillgänglig och anpassningsbar. Den möjliggör för många att delta i det politiska 

samtalet och kan innebära en väg till deltagande för den som annars har hinder att 

fysiskt delta. 
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5. Analys	  
	  

Vi kommer att i detta kapitel analysera det sammanställda resultatet med grund i vårt 

teoriavsnitt. Vi har delat upp kapitlet i tre avsnitt där vi utgått ifrån våra tre 

undersökningsenheter i resultatavsnittet. 

I vårt teoriavsnitt tog vi upp de mest centrala fördelarna inom datormedierad 

kommunikation och datormedierade möten utifrån Wainfans & Davis och Duarte & 

Snyders teorier, även kritik mot detta kommunikationssätt togs upp. Vi presenterade 

även begreppet deliberativ demokrati och hur den deliberativa demokratin kan 

fungera i en datormedierad situation. Det är denna sista teoridel som vi är mest 

intresserade av att se hur den kan fungera utifrån våra respondenters svar. 

 

 5.1 Sparar tid och pengar 
 

Den datormedierade kommunikationen har i mångt och mycket bidragit med 

förändringar i våra respondenters dagliga kommunikation. De nämner att denna typ 

av kommunikation har genererat förändringar i deras sätt att kommunicera och många 

säger att den underlättar i dagens samhälle, där människor som behöver interagera 

med varandra bor på geografiskt spridda platser. 

 

Alla våra respondenter använder sig dagligen av datormedierad kommunikation, både 

privat och i arbetet. De pratar likt Duarte och Snyder gör, om att olika datormedierade 

kommunikationskanaler passar bra i olika situationer. Duarte och Snyder menar, 

precis som många av de tillfrågade att e-post är ett väl fungerande verktyg vid 

kommunikation där syftet är att sprida information, från en punkt till en annan. Våra 

tillfrågade menar att de gärna använder e-post i mer formella sammanhang, och oftare 

i arbetet än privat. Då det i vissa mer officiella sammanhang kan vara nödvändigt att 

ha tillgång till äldre information och gamla konversationer menar de att e-posten är ett 

lämpligt verktyg för detta. Duarte och Snyder är av samma åsikt, då det handlar om 

att kunna ta fram och sprida information.  

 

Våra respondenter menar att de vid mindre formella diskussioner gärna använder sig 

av sociala medieplattformar, som exempelvis Faceboook och LinkedIn. Inom partiet 
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och i skolan används Facebook, vilket går hand i hand med det Duarte och Snyder 

talar om gällande synkrona webbaserade forum. De menar att dessa forum är väl 

lämpade för informationsspridning och diskussion, vilket vår empiri tydligt visar.  

 

Vår undersökning visar att de tillfrågade anser att den datormedierade 

kommunikationen har fördelar i att en stor mängd information kan spridas och utbytas 

i realtid, samt att den ger möjlighet att dela ett enda meddelande med en stor mängd 

människor. I olika situationer ger Internet människor möjlighet att söka information 

om ämnet för att på så sätt tillföra diskussionen mer kunskap och trovärdighet. 

Datormedierad kommunikation gör samtidigt kommunikation och informationsutbyte 

mycket lättillgängligt, då de allra flesta har tillgång till en dator och 

Internetuppkoppling. Jesper Strömbäck menar att demokrati bygger på att den 

offentliga sfären är just öppen och tillgänglig för alla, vilket medialiseringen av 

kommunikationskanaler bidrar till i och med just att många har möjlighet att delta. 

Uppkomsten av nya datormedierade kanaler öppnar upp för fler samtal medborgare 

emellan, vilket Strömbäck påtalar är en förutsättning för att demokrati ska kunna 

existera. Även inom den deliberativa demokratin är denna öppenhet en 

grundförutsättning och de digitala alternativen erbjuder för fler människor att ta del av 

och begrunda varandras åsikter, vilket är det centrala inom den deliberativa 

demokratin. 

 

Flera av våra respondenter lägger extra stor vikt vid punkt två och fyra i Wainfan och 

Davis fyra punkter angående den datormedierade kommunikationens fördelar 

jämtemot den traditionella kommunikationen som sker ansikte-mot-ansikte. Punkt två 

utgörs av anpassningsförmåga och punkt fyra av tids- och ekonomifaktorn. De anser 

att dessa två punkter underlättar den dagliga kommunikationen, med särskilt fokus på 

den kommunikation som sker i arbetet då den datormedierade kommunikationen 

sparar både tid och pengar. Möjligheten att kunna kommunicera med fler personer 

samtidigt gör att mycket arbetsinsatser kan sparas. Även den första punkten, bredare 

räckvidd anser våra respondenter är en fördel med den datormedierade 

kommunikationen då man även här spar in på tid och kan nå fler personer som är 

geografiskt utspridda.  
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Vår empiri visar att det även finns nackdelar med de datormedierade 

kommunikationskanalerna. Intervjuperson 6 och 2 tar upp att tekniken som de 

synkrona och asynkrona verktygen erbjuder är något som man också ställer sig 

negativ till, då de har erfarenhet att denna teknik ofta krånglar. I de fall som tekniken 

krånglar faller de punkter Wainfan och Davis tar upp och anser vara de mest 

framgångsrika.  

 

Vi kan även utläsa av vårt resultat att alla utom en föredrar den fysiska 

kommunikationen framför den datormedierade kommunikationen. Viktiga faktorer 

som kroppsspråk och ansiktsuttryck förlorar man genom att kommunicera via dessa 

kanaler. Enligt Duarte och Snyder är det dessa två faktorer som man riktar stark kritik 

mot inom dessa kommunikationskanaler, då kvaliteten på kommunikationen kan 

riskeras komma att försämras. Annan kritik som Duarte och Snyder tar upp är att 

samtalen kan bli mer ineffektiva då man kan anamma åsikter och förslag som är mer 

risktagande än vad man skulle gjort vid ett fysiskt möte. Intervjuperson 7 menar 

istället att personer som vid fysiska sammankomster känner sig obekväma eller är 

blyga genom de datormedierade kanalerna få en chans att uttrycka sig och denne 

person tycker sig se att dessa personer tar större plats vid datormedierade möten. 

	  

 

5.2 Alla ska kunna delta 
	  

Alla våra respondenter ser positivt på att använda sig av datormedierad 

kommunikation vid möten och beslutsfattande processer. Erfarenheten av dessa 

varierar hos de tillfrågade men alla säger sig någon gång ha genomfört ett 

datormedierat möte, dock med hjälp av olika kanaler. I Duarte och Snyders tabell 

presenteras telefonkonferenser och synkrona mötesplattformar som lämpliga för 

diskussion, samarbete och beslutsfattande – men mindre lämpligt för ren och skär 

informationsdelning. Intervjuperson 4 har stor erfarenhet av att hålla möten via 

telefon och anser att det är praktiskt på många sätt, men att det lätt kan bli rörigt. 

Deltagare vid telefonkonferenser kan lätt prata i munnen på varandra och det 

uppfattas som svårt att veta vem som ska föra samtalet och vem som ska ha ordet. 

Våra respondenter menar att videosamtal är att föredra framför telefonkonferenser, då 
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det är lättare att tolka ett meddelande då man kan se den eller de personer man talar 

med. Våra respondenter menar alltså, trots att Duarte och Snyder presenterar dessa 

kanaler som likvärdiga rent kommunikationsmässigt, att videokonferensen är 

överlägsen då den genererar en mer autentisk situation. 

 

Att använda sig av datormedierade möten och beslutsfattande är något som alla våra 

respondenter ser positivt på. Trots att Duarte och Snyder presenterar en rad olika 

kanaler som lämpar sig för olika typer av möten, kan vi utläsa att man i nästan alla 

situationer helst använder sig av en synkron variant av webbkonferens där både ljud, 

bild och video är tillgängliga. Detta minskar missförstånd då personerna som 

interagerar kan se varandra. Även risken för att det ska bli rörigt exempelvis gällande 

vem som har ordet minskar vid videosamtal, något som våra respondenter ansåg var 

ett problem vid telefonkonferenser. 

 

Effektiviteten av att hålla möten genom datormedierad kommunikation är beroende av 

kvaliteten på tekniken samt deltagarnas kunskap kring hur denna ska användas. Våra 

respondenter uppger att just teknikstrul är en av de största nackdelarna med 

datormedierad kommunikation. Tids- och effektivitetsfaktorn som anses vara en av de 

främsta fördelarna med denna typ av kommunikation faller här bort om tekniken 

strular då mötet blir bristfälligt, eller i värsta fall inställt. Detta kan vara en anledning 

till att våra respondenter menar att de gärna håller möten och 

kommunikationsprocesser som inte är särskilt komplicerade eller tidskrävande via 

dessa datormedierade kanaler. Flera av de tillfrågade menar att man gärna berör 

ämnen som redan är diskuterade och på så vis förberedda i dessa kanaler, men att 

känsligare ämnen och djupgående processer gärna tas fysiskt. 

 

Även gruppens storlek och mötets omfång kan spela en avgörande roll i valet av kanal 

för möteskommunikation. Intervjuperson 1 säger att det kan vara enklare vid större 

sammankomster att hålla möten genom datormedierade kanaler och då genom skrift, 

vilket enligt denne underlättar att så många som möjligt kan uttrycka sina åsikter. 

Denne person anser att detta är svårt vid fysiska möten, där antalet deltagare är stort.  

Vi får även svaret att datormedierade diskussionsforum lämpar sig väl för sådan 

kommunikation, då man där kan skriva ett inlägg och sedan ge de berörda möjlighet 

att svara då det passar dem.	  Undersöker man detta mot Duarte och Snyders tabell ser 
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man att diskussionsforum lämpar sig för informationsdelning och diskussion. 

Möjligheten för många att delta går hand i hand med det deliberativa demokratiska 

synsättet, vars kärna är allas möjlighet till deltagande. Våra respondenter svarar att de 

alla känner att de har denna möjlighet att delta. Dock har den kritik som riktats mot 

det deliberativa synsättet grundats i att det kan ses som en omöjlighet att så många 

personer genom samtal ska kunna uppnå konsensus. 

 

Intervjuperson 5 och 6 menar att användandet av dessa kanaler gör det möjligt för 

personer att nå varandra oavsett vart i landet de än befinner sig. De menar att det i och 

med de digitala kanalerna är lättare att samla politiker runt om i Sverige och hålla 

digitala möten istället för att hålla tidskrävande fysiska möten. De menar att detta 

bidrar till att dialogen mellan dem blir mer effektiv och en parallell kan här dras till  

Wainfan och Davis två punkter om bredare räckvidd och ökad tillgänglighet. Att 

kunna engagera fler i samtal är även som tidigare nämnt något den deliberativa 

demokratin förespråkar.  

 

John B Thomson letar efter ett medieklimat där man undanröjer hinder för deltagande 

i debatten, vilken denna form av datormedierad kommunikation gör. Vi kan även i vår 

empiri utläsa att en del av våra respondenter anser att användandet av datormedierade 

möten gör att de inblandade under mötets gång kan samla information om det berörda 

ämnet, vilket kan resultera i en mer rationell diskussion. Rationalitet är en av den 

deliberativa demokratins grundstenar.  

 

5.3 Positiva effekter för partipolitiken och demokratin 
	  

Likt Wainfan och Davis menar att den datormedierade kommunikationen har fördelar 

i att sammankomster av olika slag kan anpassas efter olika situationer, visar vår 

undersökning att våra respondenter anser att den datormedierade kommunikationen är 

uppskattad mycket just på grund av sin anpassningsförmåga. De menar att det är 

positivt att den datormedierade kommunikationen erbjuder dem att delta i politiska 

diskussioner då de själva känner att de har tid, likväl som denna typ av 

kommunikation gör det möjligt för våra respondenter att sköta sina politiska 
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aktiviteter på distans. Den datormedierade kommunikationen anses fördelaktig då den 

likt våra respondenter nämner gör diskussioner och debatter tillgängliga även för dem 

som inte kan ägna särskilt mycket tid åt att närvara vid möten. John B Thompson 

menar att deliberativa demokratiska processer kräver en öppenhet och en 

tillgänglighet för alla, samt att hinder för att människors deltagande i den politiska 

debatten måste undanröjas. Utifrån våra respondenters svar kan vi se att sådana hinder 

skulle kunna utgöras av långa resvägar, res- och boendekostnader, blyghet eller ålder. 

I och med att Miljöpartiet har valt att använda VoteIt för internetbaserad 

kommunikation i denna viktiga process har de undanröjt en del av de hinder som 

alltså annars skulle kunna stå i vägen för människors deltagande, vilket uppfattas som 

demokratifrämjande. 

 

David och Wainfan menar även att den datormedierade kommunikationens fördelar 

delvis ligger i att olika sammankomster kan anpassas genom att nya människor med 

särskild kunskap eller information enkelt och snabbt kan läggas till diskussionen då 

deras åsikt eller kunskap behövs. Våra respondenter menar likt detta att den 

datormedierade kommunikationen gör det möjligt att hålla fler möten utan någon 

egentlig extra ansträngning, vilket är viktigt inom den deliberativa demokratin på så 

vis att hinder för samtal bör undanröjas. Den deliberativa demokratin grundar sig i 

tanken att logiska och sakliga argument ska leda till gemensam förståelse, och då är 

det viktigt att man skapar förutsättningar för detta, exempelvis genom att man som 

ovan nämnt tillför personer med särskild kunskap vilken är relevant för diskussionen. 

 

Jesper Strömbäck för ett resonemang som liknar Thompsons, då han menar att 

offentligheten måste vara en sfär som är just öppen och offentlig. Denna öppenhet och 

offentlighet är enligt både Strömbäck och Thompson två viktiga grundstenar i ett 

demokratiskt samhälle, och det deliberativa demokratiska synsättet pekar just på 

betydelsen av allas jämlika deltagande. Flera av våra respondenter menar att de ser 

den datormedierade process som Miljöpartiet nu genomgår som ett bra komplement 

till redan befintliga kommunikationskanaler och flera påtalar att det är ett initiativ 

som ligger rätt i tiden. De menar att denna kanal och annan datormedierad 

kommunikation öppnar upp för allt fler människor att delta i det politiska samtalet och 

detta får förhoppningsvis positiva effekter för partipolitiken och för demokratin. 

Denna process kan generera ett ökat politiskt intresse bland de som annars inte känner 
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sig tilltalade av traditionell partipolitik, eller av någon annan anledning inte vill delta i 

fysiska politiska möten. Dessa personer har i och med den datormedierade 

kommunikationen fått en plattform att använda sig av för politisk diskussion, vilket 

främjar öppnandet och tillgängliggörandet av den offentliga sfären i enighet med 

Strömbäcks syn på en väl fungerande demokrati.  

På liknande sätt menar våra respondenter att demokrati främjas då fler åsikter får 

komma fram, och då fler vägar in i partiet skapas och att användandet av VoteIt 

innebär en möjlighet till ökat deltagande. Samtidigt anser man att detta är en chans för 

ledande politiker att få information om åsikter och strömningar inom partiet, något 

som även det minskar avståndet mellan politiker och övriga.  

 

Våra respondenter nämner också att själva gesten att partiet visar att de vill att så 

många som möjligt ska delta i processen är viktig och demokratifrämjande och att de 

genom detta initiativ har möjlighet att minska det politikerförakt som finns hos vissa. 

Genom att partiet öppnar upp för fler personer att delta och fokuserar på att engagera 

ett stort antal människor anser våra respondenter att en större förståelse kan uppnås. 

Detta likt Habermas, som talar om att en öppen och jämlik argumentation leder till 

större förståelse för varandra. Inom den deliberativa demokratin värdesätter man just 

deltagandet vid politiska processer och genom att fokusera på samtal når man enligt 

Habermas ett ökat deltagande, likt Miljöpartiet strävar efter att göra med införandet av 

VoteIt. 
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6. Slutsats, diskussion och framtida forskning 
	  

Vi inleder detta kapitel med att presentera den slutsats vi kommit fram till, samt att 

repetera uppsatsens syfte samt våra frågeställningar. Därefter kommer vi att besvara 

våra frågeställningar och sedan föra en avslutande diskussion. I denna kommer vi att 

koppla vår undersökning till aktuella samhällsfrågor, samt reflektera kring vår 

undersöknings roll i dagens samhälle. Därpå följer ett avsnitt där vi presenterar 

förslag på vidare forskning inom ämnet.	  	  

	  

6.1 Slutsats 

 
Syftet med vår undersökning var att undersöka hur medlemmar i en politisk 

organisation ställer sig till att använda datormedierad kommunikation vid 

beslutsfattande möten och processer. Vi ville även se hur de anser att denna form av 

kommunikation kan verka för demokratin och om den på något sätt kan fungera 

demokratifrämjande. Med utgångspunkt i detta formulerade vi tre frågeställningar, 

vilka var: 

 

1. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på att använda sig av datormedierad 

kommunikation? 

2. Hur ser dessa på att använda sig av datormedierad kommunikation vid 

beslutsfattande? 

3. Hur ser medlemmar i en politisk organisation på datormedierad kommunikation 

som demokratifrämjare? 

 

Vi tog vår teoretiska utgångspunkt i den deliberativa demokratin, en demokratiform 

som lägger stor vikt vid samtalets kraft och konsensusskapande förmåga. 

Miljöpartiets val av kanal för samtal och diskussion i framtagandet av det nya 

partiprogrammet är en process som även den fokuserar på samtalet och dess betydelse 

för att gynna deltagande. 
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Vi genomförde sju intervjuer, varav tre av dess hölls via mail. Övriga intervjuer höll 

vi genom att möta våra respondenter. Efter att denna undersökning var genomförd 

kunde vi se att de allra flesta respondenter ser positivt på att Miljöpartiet använder sig 

av denna datormedierade kanal, men att de ändå värdesätter den fysiska 

kommunikationen ansikte-mot-ansikte och vill se den datormedierade varianten som 

ett komplement till mer traditionella kanaler. De påtalar att den datormedierade 

kommunikationen i sig har många fördelar då det gäller privat kommunikation, 

kommunikation i arbetet samt i politiken men att den ändå brister på en del punkter. 

Våra respondenter menar att den i och med dessa brister inte kan ersätta den fysiska 

kommunikationen, som erbjuder en naturligare och tryggare samtalsform.  

 

Detta resultat kan kopplas till våra teoretiska utgångspunkter där vi kan se att våra 

respondenter instämmer i Davis och Wainfans fyra punkter rörande den 

datormedierade kommunikationens fördelar, men att de även instämmer i den kritik 

som riktas mot densamme. Vi kan här se att inställningen till den datormedierade 

kommunikationen är tvetydig då våra respondenter anger att den lämpar sig mycket 

bra i vissa situationer, medan den lämpar sig mindre bra i andra. Vi kan dock se att det 

deliberativa perspektivets sätt att se på demokrati stämmer väl in på den process 

Miljöpartiet i och med VoteIt genomgår, då det är en process som fokuserar öppenhet 

och stort deltagande.	  

	  

6.1.1 Svar på frågeställningar 
 
Utifrån detta resultat kan vi besvara vår första frågeställning, vilken är: 

Hur ser medlemmar i en politisk organisation på att använda sig av datormedierad 

kommunikation?  

Svaret är att de ställer sig positiva till att använda datormedierade verktyg för 

kommunikation som ett komplement till mer traditionell kommunikation ansikte-till-

ansikte. Beroende på vilken situation det rör sig om menar de att olika former av 

kommunikation lämpar sig olika väl. Alla våra respondenter anser dock att e-post är 

ett effektivt verktyg som underlättar i vardagen, både privat och i arbetet. Det erbjuder 

en snabb kommunikationsväg där information kan sparas, vilket kan vara till nytta vid 

framtida beslutsfattande och diskussioner. De svarar att den datormedierade 
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kommunikationen sparar både tid och pengar och på så sätt ställer de sig positiva till 

att i de fall det behövs använda dessa kanaler. De nämner dock att den datormedierade 

kommunikationen i vissa fall inte lämpar sig särskilt väl, vilket kan vara vid 

sammankomster där känsliga frågor eller ämnen ska diskuteras eller då det rör ämnen 

som kräver en djupare diskussion.  

 

Vi kan även besvara vår andra frågeställning: 

Hur ser medlemmar i en politisk organisation på att använda sig av datormedierad 

kommunikation?   

Våra respondenter svarar att de ställer sig positiva även till detta, då det erbjuder en 

effektivisering av det arbete en beslutsfattande process kan innebära. Dock nämner de 

att även denna typ av datormedierad kommunikation endast ska användas som ett 

komplement till fysiska möten, i de situationer det krävs. Sådana situationer kan vara 

vid långväga möten, då man slipper de långa resor man annars kan tvingas göra för att 

delta i ett möte där beslut ska fattas. Dock anser de att själva beslutsfattande 

processen i vissa fall kan förlora i effektivitet, om som fler av våra respondenter 

nämner, tekniken inte fungerar eller då deltagare i möten inte har kunskap om hur 

tekniken skall användas. De ställer sig positiva till att använda datormedierad 

kommunikation vid beslutsfattande processer som är kortare och då det gäller frågor 

som måste fattas beslut i inom kort tidsram, i övrigt föredrar alla utom en respondent 

att mötas ansikte-mot-ansikte. 

 

Vår tredje och sista frågeställning är: 

Hur ser medlemmar i en politisk organisation på datormedierad kommunikation som 

demokratifrämjare?  

Svaret är här att de anser att den datormedierade kommunikationen är ett 

demokratifrämjande verktyg. Detta motiveras med att denna typ av kommunikation är 

lättillgänglig då den går att anpassa efter olika livssituationer, vilket främjar 

deltagandet i politiska diskussioner. Det öppnar även upp dörrar till politiskt 

engagemang även för dem som tidigare inte varit aktiva vilket de menar är 

demokratifrämjande. De svarar sammanfattningsvis att den datormedierade 

kommunikationen gör den politiska kommunikationen mer lättillgänglig, samt att 

demokratin främjas då fler röster blir hörda.	  
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6.2 Avslutande diskussion 
	  

Miljöpartiets initiativ till att använda VoteIt och därigenom datormedierad 

kommunikation i framtagandet av partiprogrammet är ett av många grepp för att 

medialisera olika samhällssfärer.  Arenan för politisk kommunikation har likt vi 

beskrev i vårt bakgrundskapitel påverkats av de nya kommunikationsmöjligheter som 

uppstår i och med ny teknik och det ställs idag krav på att man som politiskt aktiv 

eller intresserad tar del av detta nya sätt att kommunicera, för att hålla sig uppdaterad. 

 

Vår undersökning visar att viljan och engagemanget att involvera denna 

datormedierade kommunikation finns inom politiska organisationer, vilket vi 

exemplifierar med vår undersökning av Miljöpartiet och VoteIt. Man bör dock ha i 

åtanke att alla, trots de tekniska landvinningar som skett faktiskt inte har tillgång till 

Internet, eller kunskap i hur detta verktyg används. Dessa personer hamnar i och med 

detta utanför diskussioner som förs och har inte samma möjlighet att delta i processer 

likt denna. Detta kan vara ett demokratiskt problem, särskilt om man ser på det 

deliberativa perspektivets synsätt vilket förespråkar öppna och tillgängliga samtal. Då 

den process Miljöpartiet nu genomgår även innefattar så kallad fysisk kommunikation 

som ett komplement till den datormedierade kommunikationen anser vi att denna 

process ändå är inkluderande och fungerar väl i dialog med det deliberativa synsättet. 

 

Vår undersökning tar sin utgångspunkt i att mer och mer kommunikation sker just via 

datorer och Internet, vilket vi ser underlättar i många fall och av många mottages med 

öppna armar. Den datormedierade kommunikationen har stora fördelar då den på ett 

enkelt sätt tillgängliggör stora mängder information för en stor mängd människor. 

Samtidigt ger vår undersökning oss indikationer på att just denna typ av 

kommunikation även innebär att vi tappar en del av vår sociala vardag, då vi idag inte 

möts ansikte-mot-ansikte i lika hög utsträckning. Detta kan ge negativa konsekvenser 

på sammanhållning och gruppdynamik på exempelvis arbetsplatser, vilket kan leda 

till sämre samarbete och arbetsmiljö. 
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Den datormedierade kommunikationen bör alltså i dagsläget endast ses som ett 

komplement till fysisk kommunikation och gång på gång nämner våra respondenter 

att den inte får ersätta denna. För den beslutsfattande och politiska kommunikationens 

del kan den allt mer frekvent använda datormedierade kommunikationen även 

innebära att information misstolkas eller inte når fram. Detta kan i värsta fall leda till 

beslut fattas på fel grunder. 

 

Dock kan den fungera mycket väl som ett komplement till den traditionella 

kommunikationen om tekniken är väl fungerande och anpassad efter ändamålet. Det 

är också viktigt att människor i högre grad får utbildning i hur olika verktyg och 

medier fungerar samt att organisationer och företag är noggranna med att välja den 

mest lämpade kanalen för den berörda situationen. Här skulle Miljöpartiet och VoteIt 

återigen kunna ses som ett bra exempel, där man har valt en datormedierad plattform 

som erbjuder just de funktioner som krävs vid diskussioner av detta slag. VoteIt 

erbjuder textbaserad kommunikation, vilket gör diskussionstrådar enklare att följa än 

om man exempelvis hade erbjudit även videokonversationer. Detta verktyg ger 

deltagarna möjlighet att läsa, reflektera samt svara vid passande tillfälle vilket kan 

generera mer rationella och genomtänkta diskussioner vilket är en viktig beståndsdel i 

den deliberativa demokratin. Just dessa egenskaper gör den datormedierade 

kommunikationen till ett lämpligt alternativ då processer likt denna partiprograms 

utveckling ska genomföras. Utifrån vår undersökning och de svar vi fått kan vi se att 

den deliberativa demokratin fungerar som bäst vid längre processer där information 

ska bearbetas och diskuteras, och i kanaler som finns tillgängliga för alla. Vi kan se att 

den beslutsfattande kommunikationen är något mer problematisk. Att den deliberativa 

demokratin i praktiken ska fungera vid beslutsfattande är en god tanke, men våra 

respondenter indikerar att det särskilt vid fysiska sammankomster kan vara svårt för 

alla att komma till tals. Möjligtvis kan detta vara en indikation på att den deliberativa 

demokratin fungerar som allra bäst vid längre diskussionsbaserade processer utan 

krav på snabba beslutsfattanden, där tid och utrymme finns att låta alla komma till 

tals. 

 

Dock är det för en väl fungerade demokrati fundamentalt att arbeta för att även de 

som idag inte har tillgång till Internet och datorer ska få detta, och att det på längre 

sikt blir en mer naturlig del av allas vardag, om den datormedierade 
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kommunikationen ska få något större genomslag inom den politiska 

kommunikationen. Med tanke på dess lättillgänglighet och spridningsförmåga har den 

goda förutsättningar att fungera som kanal för just den politiska kommunikationen, så 

länge förutsättningar för användande finns.  

 

Den datormedierade kommunikationen ökar i och med sin lättillgänglighet samtidigt 

möjligheterna för människor som annars inte skulle komma i kontakt med varandra 

att mötas, vilket kan uppmuntra människor att tala även med de som inte är 

likasinnade. Detta kan i sig leda till att människor vidgar sina vyer och öppnar upp för 

influenser från olika håll, vilket gynnar demokratins framväxt. Man kan genom de 

datormedierade kanalerna söka sig från sina invanda mönster och vanor för att hämta 

influenser på andra håll, något som i det långa loppet kan leda till en ökad öppenhet 

och förståelse för andra. 

 

Vår undersökning visar att åsikten är att internetbaserad kommunikation är effektiv 

för att samla in och engagera människor på, då denna typ av kommunikation erbjuder 

nya sätt att visa sitt deltagande och engagemang. Den internetbaserade 

kommunikationen erbjuder en varierad grad av deltagande, där det är upp till var och 

en att avgöra hur stort engagemang man själv vill lägga i en viss process. 

 

Den gest partiet visar genom att öppna upp denna datormedierade kanal för 

kommunikation kan i sig sägas verka demokratifrämjande, då ledande politiker visar 

att de är villiga att lyssna på allmänheten genom att ta in de åsikter som framförs. 

Denna gest kan innebära att människor blir mer positivt inställda till att själva delta i 

den politiska diskussionen, vilket på sikt kan generera ett högre politiskt deltagande 

och en ökad demokratisering. Den deliberativa demokratin eftersträvar ett 

kommunikationsklimat där toppstyrning motarbetas och Miljöpartiets initiativ är ett 

exempel på hur detta kan fungera. Dessa politiska samtal bygger på en jämlikhet och 

en strävan efter att engagera många. Glappet mellan ledande politiker, 

partimedlemmar och allmänhet minskar genom VoteIt och den process som förs på 

denna gemensamma arena. 
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6.3 Framtida forskning 

 
Vår undersökning bör ses som en indikation på hur inställningen till datormedierad 

kommunikation ser ut inom politiska organisationer. För framtida forskning vore det 

intressant att göra en mer omfattande, rikstäckande undersökning för att ge en bredare 

bild av hur attityderna kring detta ämne ser ut. Ytterligare förslag är att göra en 

jämförande studie för att se om dessa attityder skiljer sig åt beroende på exempelvis 

ålder eller bostadsort för att se om det är skillnad i attityd mellan olika generationer 

samt i och utanför storstadsområden. 

 

Det kan även vara intressant att gå djupare in på hur den deliberativa demokratin 

verkar i en datormedierad miljö. Vi föreslår att man ser mer ingående på hur beslut 

kan eller bör fattas genom deliberativa processer i datormedierade kanaler. 
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Bilagor	  
Bil.1	  	  

Intervjuguide	  

1. Presentation av uppsats. 

2. Vi tänkte, om det är OK med dig – spela in den här intervjun. Är det OK? 

3. Vill du berätta lite om dig själv – vad du heter, din ålder och om hur du är 

engagerad i Miljöpartiet? 

4. Kan du beskriva om och i så fall hur du använder dig av internet för att 

kommunicera privat, på din fritid. 

5. Hur använder du dig av internet för att kommunicera i ditt arbete? 

6. I vilka situationer skulle du säga att du använder dig av internet framför mer 

traditionella kanaler så som telefon eller kommunikation ansikte till ansikte? 

7. Anser du att den kommunikation som sker via datorer och internet har några 

särskilda fördelar? 

8. Kan du se några särskilda nackdelar med den internetbaserade 

kommunikationen? 

9. När det kommer till möten och beslutsfattande, kan du tänka dig att använda 

dig av Internet för att hålla möten och fatta beslut?10. Har du någon erfarenhet 

av såna internetbaserade möten? 

(Om ja: Hur ser du på effektiviteten av dessa möten? Om nej: Har du till 

exempel fört en diskussion via e-post eller någon annan digital kanal? Hur ser 

du på effektiviteten av dessa diskussioner, jämfört med diskussioner du för 

ansikte- till-ansikte?) 

11. Hur ser du på skillnaden mellan internetbaserade möten och så kallat fysiska 

möten rent generellt? 

12. Vilken typ av möten föredrar du? 

 

Presentation av Voteit.se och miljöpartiets satsning av verktyget.  

 

13. Hur ser du på det här? 

14. Har du själv använt dig av VoteIT? 

15. Kommer du att delta via VoteIT i framtagandet av det nya 

partiprogrammet? 
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16. Tror du att deltagandet bland partiets medlemmar kommer att öka med 

hjälp av VoteIT? 

17. Genom internet har de allra festa möjlighet att delta i dessa diskussioner, 

tror du att detta på något sätt kan främja demokratin? 

18. Varför/Varför inte? 

19.  I och med VoteIT, känner du att du har större chans att vara med och 

påverka och fatta beslut i den här politiska processen? 

19. Har du något mer att tillägga? 
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Bil.2	  	  

Intervjuguide mailintervju 
Vi heter Anna och Johanna och vi skriver just nu vår C-uppsats i medie- och 

kommunikationsvetenskap här på Uppsala universitet. Vår uppsats handlar om hur 

medlemmar i politiska organisationer ser på att använda datorer och internet för den 

interna och beslutsfattande kommunikationen. 

För att ta fram sitt nya partiprogram inför valet 2014 har Miljöpartiet valt att använda 

sig av den internetbaserade tjänsten VoteIT – där människor ska kunna samtala och 

fatta beslut rörande det nya partiprogrammets utformning. Det här gjorde oss 

intresserade av att intervjua några av er i partiet, för att se vad ni har för åsikter 

angående detta.  

Vi kommer först att ställa några allmänna frågor om ditt internetanvändande, för att 

sedan gå in närmare på kommunikation inom partiet och användandet av VoteIT. 

Vi kommer att i vår uppsats behandla dessa intervjuer anonymt och kommer inte att 

utelämna några namn om våra intervjupersoner.  

 

1. Vill du berätta lite om dig själv – vad du heter, din ålder och om hur du är 

engagerad i Miljöpartiet? 

2. Kan du beskriva om och i så fall hur du använder dig av internet för att 

kommunicera privat? 

3. Hur använder du dig av internet för att kommunicera i ditt arbete? 

4. I vilka situationer skulle du säga att du använder dig av internet framför mer 

traditionella kanaler så som telefon eller kommunikation ansikte till ansikte? 

5. Anser du att den kommunikation som sker via datorer och internet har några 

särskilda fördelar? 

6. Kan du se några särskilda nackdelar med den internetbaserade 

kommunikationen? 

7. När det kommer till möten och beslutsfattande, kan du tänka dig att använda 

dig av Internet för att hålla möten och fatta beslut? 

8. Har du någon erfarenhet av internetbaserade möten? 

 

(Om ja: Hur ser du på effektiviteten av dessa möten? Om nej: Har du till 

exempel fört en diskussion via e-post eller någon annan digital kanal? Hur ser du 



	   65	  

på effektiviteten av dessa diskussioner, jämfört med diskussioner du för ansikte- 

till-ansikte?) 

 

9. Hur ser du på skillnaden mellan internetbaserade möten och så kallat fysiska 

möten rent generellt? 

10. Vilken typ av möten föredrar du? 

 

Vi kommer nu gå in på frågor som rör Miljöpartiets framtagande av det nya 

partiprogrammet. Målet är att 250 000 personer ska involverats i samtal och 

diskussioner i framtagandet av detta nya partiprogram. Och till hjälp ska man använda 

sig av internet och tjänsten VoteIT. På VoteIT har du möjlighet att själv komma med 

förslag genom egna inlägg och du kan sedan kommentera och läsa andras inlägg. Det 

finns också en röstningsfunktion där man på sidan kan fatta beslut.  

 

11. Hur ser du på att använda dig av detta? 

12. Har du själv använt dig av VoteIT? 

(Om ja, kommer du att fortsätta?) 

13. Kommer du att delta via VoteIT i framtagandet av det nya 

partiprogrammet? 

14. Tror du att deltagandet bland partiets medlemmar kommer att öka med 

hjälp av VoteIT? 

15. Genom internet har de allra flesta möjlighet att delta i dessa diskussioner, 

tror du att detta på något sätt kan främja demokratin? 

16. Varför/Varför inte? 

 

 

19. I och med VoteIT, känner du att du har större chans att vara med och 

påverka och fatta beslut i den här politiska processen? 

20. Något mer du vill tillägga?  

 

Tack för din tid! 

Med vänliga hälsningar 

Johanna Bohlin och Anna Molin 



	   66	  

Pressrelease 

Miljöpartiet testar nya grepp	  
Inför Riksdagsvalet 2014 har Miljöpartiet insett behovet av att förnya och 

utveckla sin politik – och sitt partiprogram. Partiet beskriver själva att detta ska 

ske genom ”Den mest öppna och demokratiska processen någonsin i partiets 

historia” (Presskonferens 24/9 2012), och för att genomföra detta har man valt 

att lägga denna process på Internet. Ett spel för galleriet, eller ett 

demokratifrämjande initiativ? Uppsalastudenterna Johanna Bohlin och Anna 

Molin har skrivit en uppsats om åsikterna kring detta. 

 

”Båda intresserar vi oss för politisk kommunikation, och då vi på TV sett 

presskonferensen Miljöpartiet höll i september 2012 var vi överens. Vi ville skriva en 

uppsats om hur Miljöpartiet ska använda sig av VoteIt för att ta fram sitt nya 

partiprogram, då det var något helt nytt för oss – och en spännande process att följa”, 

säger Anna Molin som tillsammans med Johanna Bohlin har skrivit sin C-uppsats om 

hur medlemmar i Miljöpartiet ser på att använda sig av datormedierad kommunikation 

vid beslutsfattande. ”Vi vill dock poängtera att vår uppsats mer bör ses som en 

indikation på hur det kan se ut i politiska organisationer överlag”, adderar Johanna. 

 

Miljöpartiet presenterade sitt förslag på framtagande av nytt partiprogram i september 

2012. Man ville med hjälp av VoteIt, en internetbaserad tjänst som möjliggör för 

organisationer att hålla möten via Internet, engagera både medlemmar och icke-

medlemmar i framtagandet av detta nya program. Uppsalastudenterna har genom 

intervjuer med medlemmar i Miljöpartiet fått ett resultat som visar att den 

internetbaserade kommunikationen möter både ris och ros, och att framtagandet av 

det nya partiprogrammet är något som engagerat många.  

 

Även begreppet demokrati diskuterades under intervjuerna och resultatet av dessa 

visar att alla de tillfrågade ser på internetbaserad kommunikation som något som kan 

underlätta och främja demokrati. Den ökade möjligheten till deltagande nämns som 

den största fördelen med denna typ av kommunikation och var något som återkom i 

alla intervjuer. Resultatet av undersökningen är varierande och intressant, där de olika 
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personernas erfarenheter och åsikter presenteras i respektive intervju.	  
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Uppdelning av arbetet  

 

Vi har i vår uppsats arbetat tillsammans på varje stycke så att texten ska 

vara enhetlig och vara enkel för läsaren att följa.  Vi har alltså inte delat 

upp texten mellan oss.  
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