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Abstract 
I denna uppsats kommer vi att undersöka vilka möjligheter det finns för medborgare att delta i 
den politiska processen via de svenska riksdagspartierna webbsidor. Vi kan se att den svenska 
demokratin har problem med lågt valdeltagande, antalet medlemmar i de politiska partierna 
minskar och politikerföraktet ökar. På senare år har eDemokrati framkommit som en möjlig 
lösning på problemet och nya tekniker och metoder möjliggör nya vägar att involvera med-
borgarna i politiken. eDeltagande (eParticipation) är ett nytt begrepp som bland annat är tänkt 
att främja ett elektroniskt deltagande bland medborgarna i den politiska processen och debat-
ten. I denna uppsats studerar vi vilka olika nivåer av ett eDeltagande som kan uppnås, vilket 
eDeltagande de politiska partierna vill möjliggöra och vad de faktiskt har möjliggjort. Riks-
dagspartierna möjliggör för medborgare att ta del av information, vilket också stämmer över-
ens med deras syfte med webbsidorna. Däremot finns det mycket att önska avseende att möj-
liggöra ett aktivt deltagande, det är få eller inga funktioner som riskdagspartierna har imple-
menterat för att möjliggöra detta. 
 
Nyckelord: eDeltagande, eDemokrati, demokratimodeller 
 
 
1 Introduktion  

Det är snart allmänt val i Sverige och 
riksdagspartierna rustar sina webbsidor för 
att locka väljare, samtidigt genomlider den 
svenska demokratin en kris. Valdeltagandet 
sjunker, partiernas medlemsantal har halve-
rats sedan början på 80-talet (SCB, 2004) 
och misstron till partierna och politikerna 
ökar (SCB, 2002:1 ). Den grupp av medbor-
gare som enligt statistiken är svårast att in-
volvera i politiken är unga. Macintosh (2003) 

menar att de unga saknar ett intresse för den 
konventionella politiken men även att de 
känner sig missnöjda med att de ej kan in-
volvera sig i politiken. Informations- och 
kommunikationsteknologier (IKT) ses som 
en möjlighet för att få unga att engagera sig i 
politiken då IKT är en del i många av de 
ungas vardag (Masters, 2004). I Sverige an-
vände exempelvis 97 % av medborgarna i 
åldrarna 16-24 Internet under första kvartalet 
2005 (SCB, 2005). För att komma till rätta 
med denna kris behövs nya vägar för att 
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stärka intresset för demokratin. På senare år 
har eDemokrati uppmålats som en möjlig 
lösning på den politiska krisen.  
 

Vad eDemokrati innebär finns det ingen 
entydig definition på men Ilshammar och 
Åström (2001, s 89) menar att eDemokrati 
går ut på att fördjupa demokrati och öka 
medborgarnas insyn med hjälp av informa-
tionsteknik (IT). Macintosh (2006) säger i en 
intervju att:  
 
"What we have across Europe is a growing 
problem of people becoming disinterested in 
the democratic processes. [...] We need to 
find mechanisms to reengage people in our 
representative model of democracy". 
 

eDemokrati ses ofta som en sådan meka-
nism, ett sätt där den formella politiken kan 
använda IKT för att möjliggöra ett politiskt 
system med ett mer direkt medborgardelta-
gande (Grönlund 2001).  

Coleman (1999) menar att det finns en 
risk att en klyfta skapas hos medborgarna 
mellan de som har möjlighet att ta till sig 
informationen som förmedlas via Internet 
och de som av någon anledning ej har denna 
möjlighet. I Sverige använde 56 % av med-
borgarna i åldrarna 55-74 Internet under för-
sta kvartalet 2005, vilket är att jämföra med 
97 % i åldrarna 16-24 (SCB, 2005). I och 
med att det finns en skillnad i användandet 
av Internet i de olika åldersgrupperna är det 
viktigt att även andra vägar skapas för att 
skapa ett deltagande bland medborgarna, 
detta ligger dock utanför syftet med denna 
studie och vi kommer enbart att fokusera på 
riksdagspartiernas webbsidor som medium 
för ett deltagande. Anledningen till att vi valt 
att enbart undersöka de partier som i dagslä-
get sitter i riksdagen är att det är de som 
medborgarna kan påverka och influera för att 
få till en förändring.  
 

En central del för demokrati är ett delta-
gande, inom eDemokrati talas det om tre 
olika instanser som involveras i ett deltag
ande (Grönlund 2003). 
 

 
Figur 1 eGovernment modellen (Grönlund 2003, s 99) 
 
Medborgare skall kunna bli delaktiga i det 
politiska systemet genom exempelvis infor-
mation och diskussioner som den formella 
politiken gör tillgänglig. Medborgare skall få 
tillgång till tjänster som förvaltningen till-
handahåller genom exempelvis 24-timmars-
myndigheter. Den formella politiken skall 
även styra hur förvaltningen skall skötas.  

Perspektivet för denna studie ligger mel-
lan den formella politiken och medborgarna. 
Vi har fokuserat på vilka möjligheter det 
finns bland medborgarna att elektroniskt 
delta i den politiska processen via riksdags-
partiernas webbsidor.  
 

Syftet med undersökningen är att göra en 
utvärdering om vad riksdagspartierna vill 
möjliggöra för eDeltagande via deras webb-
sidor samt vilka funktioner de implementerat 
för att möjliggöra ett eDeltagande för med-
borgarna. Studien syftar även till att ge en 
ökad förståelse för begreppet eDeltagande 
och ge de politiska partierna en fingervisning 
om vilka funktioner och aktiviteter som de 
kan implementera för att främja ett deltagan-
de bland medborgarna.  
 
2 Demokratimodeller 

Inom eDemokrati är Joachim Åström 
framträdande i samband med demokratiska 
modeller. Åström har delat upp demokrati i 
tre olika modeller för att förklara de skillna-
der han menar finns mellan dem (2004). Han 
delar upp dem i indirekt-, direkt- och inter-
aktiv demokrati och visar på de skiljelinjer 
som uppstår mellan dessa modeller (se Ta-
bell 1).  
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Indirekt Demokrati  Interaktiv Demokrati 
Inom den indirekta demokratin innebär 

ett eDeltagande att medborgare genom an-
vändning av IKT tar del av den information 
som politiker gör offentlig. Syftet med denna 
information är att möjliggöra för medborgare 
att ställa politiker till svars för arbetet som 
politikerna genomfört (Åström, 2001 s 51). 
För att detta skall kunna ske måste medborg-
aren kunna ta del av informationen dvs. hitta 
de webbsidor där informationen finns att 
tillgå. Utöver detta måste webbsidan vara 
utformad på ett sätt som inbjuder medborg-
aren att vilja stanna kvar och ta del av infor-
mationen samt att medborgaren förstår infor-
mationen. Detta medför att en webbsida sedd 
ur detta perspektiv enbart syftar till att vara 
en informationskanal. Ett aktivt deltagande i 
beslutprocessen ses till och med som en ne-
gativ aspekt, beslut skall tas av ”professio-
nella” dvs. de folkvalda politikerna (Åström, 
2004).  

Den interaktiva demokratin är den som 
mest förespråkar ett deltagande, den kräver 
ett deltagande. Politiskt arbete skall inte bara 
delge medborgare information och ge dem 
möjlighet att ställa frågor, de skall aktivt 
diskutera fram vad som bäst gagnar medbor-
garna (Åström, 2004). Webbsidan ur detta 
perspektiv skulle vara en samlingsplats där 
medborgare tar del av information, ställer 
frågor, och diskuterar. När en enighet har 
uppstått mellan politiker och medborgare 
skall det som diskuterades genomföras.  
 
3 eDeltagande 

För att definiera och förklara vad be-
greppet eDeltagande innehåller börjar vi med 
att definiera ett deltagande. Ett sätt att se på 
deltagande är enligt Grönlund (2006, s 2) 
följande: 
 
- Participation in political science and 

theory of management is an umbrella 
term including different means for the 
public to directly participate in political, 
economical or management decisions. 

 
Direkt Demokrati 

Den direktdemokratiska modellen inne-
bär att likt den indirekta demokratimodellen 
skall medborgare ges möjlighet att ställa 
frågor då alla beslut skall förankras hos 
medborgare för att de skall kunna ta ställning  

 
Vår syn på eDeltagande i detta samman-

hang är när medborgare använder IKT för att 
delta tillsammans med politiker i processer 
avseende politiska, ekonomiska och styr-
ningsbeslut i syfte att uppnå ett gemensamt 
mål. Processen kan exempelvis handla om 
administration, levererade av tjänster, be-
slutsfattande och policyskapande. Medborga-
ren skall utöver detta få feedback på att sitt 
deltagande faktiskt leder till någonting. 

i den aktuella frågan. Därefter skall en folk-
omröstning genomföras och majoritetens 
vilja följas (Åström, 2004). Webbsidan skul-
le inom denna modell syfta till att delge in-
formation, men medborgare måste även ges 
möjligheter till en dialog med politiker för att 
kunna erhålla ett bättre underlag för att rösta. 

 
Tabell 1 Demokratimodellen (Åström 2004, 90) 
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Efter diskussioner med Åke Grönlund 
(2006) samt efter genomgång av de tre olika 
demokratimodellerna identifierades fem ni-
våer av ett eDeltagande.  

Inom den indirekta demokratin skall 
medborgare kunna hålla politiker ansvariga 
genom att ta del av den information politiker 
gör tillgänglig. Detta medför att den första 
nivån av eDeltagande genom riksdagsparti-
ernas webbsida är att hitta webbsidan.  

När medborgaren väl hittat till webbsi-
dan, är den andra nivån av eDeltagande att 
sidan måste vara utformad på ett inbjudande 
sätt för att medborgaren ska stanna kvar och 
vilja läsa informationen.  

Den tredje nivån innebär att medborgaren 
måste ges möjligheter till att förstå den in-
formation som presenteras. Om dessa delar 
uppfylls kan medborgaren hålla politiker 
ansvarig genom att de funnit, velat ta del av 
samt förstått informationen tillgänglig. 

Fjärde nivån av eDeltagande är att med-
borgaren skall ges möjlighet att ställa frågor 
till politiker. Denna nivå grundar sig i att den 
direkta demokratin medför att ”enbart kunna 
ta del av information” kan vara otillräckligt 
för att medborgaren skall kunna ta ställning i 
aktuella frågor.  

Den femte och sista nivån är ett aktivt 
deltagande. Den interaktiva demokratin ser 
ett medborgardeltagande som krav i och med 
att medborgaren och de som bestämmer 
bland annat skall diskutera och överlägga 
tills de är överens. Medborgarna skall vara 
involverade i den politiska processen och 
debatten. 

 
Vi har valt att kalla dessa fem nivåer för; 

webbsidans tillgänglighet, inbjudande de-
sign, förståelse, frågemöjligheter samt aktivt 
deltagande. 

3.1 Kategorier inom eDeltagande 
För att sammanställa vad som ingår i be-

greppet eDeltagande såg vi till DEMO-nets 
sammanställning av nyckelord (DEMO-net, 
2006) som bygger upp begreppet och till det 
Coleman (2001) kallar engagement. EU-
projektet DEMO-net har skapats för att sam-
la ett antal olika forskningsområden i ett ar-

beta att tillsammans definiera och främja 
forskning inom eDeltagande. De har tagit 
fram 22 nyckelord som skall visa på vilka 
forskningsområden som arbetar med eDel-
tagande. Alla dessa områden har inte be-
handlats då allt ej är implementerbart på 
riksdagspartiernas webbsidor. De områden 
som är implementerbara i vårt fall har lyfts 
ut och behandlats för att få fram våra katego-
rier. Vår tolkning och behandling av dessa 
områden listas nedan. Colemans engage-
ment-perspektiv liknar eDeltagande till stora 
delar, skillnaden ligger i en större fokus på 
medborgare samt att han har ett mer tekniskt 
perspektiv.  
 

Tre kategorier har identifierats som vi 
inte anser skapa en direkt möjlighet för ett 
eDeltagande utan mer är en förutsättning för 
ett aktivt eDeltagande. 
 

Discourse – På vilket sätt presenteras in-
formationen för medborgarna? Vilket språk-
bruk används? Vilken grammatik används? 
osv. Genom att använda en viss diskurs kan 
det påverka medborgarnas möjligheter att 
delta då medborgare kan få det svårt att ta till 
sig den förmedlade informationen. Coleman 
anser även att ett enkelt språkbruk skall nytt-
jas för att medborgare i största möjliga ut-
sträckning skall förstå den aktuella texten. 
 

ICT Design Issues – ICT design issues 
innefattar exempelvis MDI, tillgänglighet, 
användbarhet m.m. Detta är grundstommen 
för hur en webbsida skall byggas upp ur en 
grafisk och funktionell syn. 
 

Inclusion/Exclusion – Denna del hanterar 
vilka som har möjlighet alternativt inte har 
möjlighet att ta till sig information på webb-
sidan av olika anledningar. Exempel på 
grupper som kan inkluderas eller exkluderas 
är handikappade samt medborgare med 
bristande språkkunskaper. Coleman anser att 
webbsidor skall sträva mot målet att inklude-
ra alla medborgargrupper, dvs. att alla med-
borgarna skall kunna nyttja webbsidan 

Ovanstående kategorier är en förutsätt-
ning för att de nedanstående kategorierna 
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över aktivt eDeltagande skall kunna möjlig-
göras för medborgare.  
 

Campaigning – Skapa opinion bland 
medborgarna genom exempelvis lobbying 
och namninsamlingar. Detta kan innebära 
både att partier skapar en opinion mot ett lagt 
förslag eller för att få igenom ett eget förslag. 
  

Consultation – Partierna rådfrågar med-
borgarna om deras åsikter rörande beslut 
som skall tas, motioner som skall läggas etc. 
Detta kan ske genom exempelvis diskussio-
ner eller opinionsundersökningar. 
 

Deliberation – Deliberation innebär att 
medborgarna får information, tid till att för-
stå, överlägga, diskutera och reflektera över 
informationen för att skapa sig en förståelse 
av densamma eller för att komma fram till ett 
gemensamt beslut. 
 

Electioneering – Involvera medborgarna 
i kampanjarbete inför allmänna val, folk-
omröstningar m.m. 
 

Journalism – Medborgarna skall kunna ta 
del av och diskutera i bloggar, ledare etc. 
  

Polling – Opinionsundersökningar som 
mäter medborgarnas åsikter. Opinionsunder-
sökningar är till skillnad från voting ej bin-
dande. 

 
För alla dessa kategorier belyser Cole-

man vikten av att medborgarna, för att bli 
engagerade, vill veta vad resultatet blir av 
deras ansträngningar och hur deras röster 
kommer att bli hörda. 

3.2 Problem med eDeltagande 
Inblandning av medborgare i den politis-

ka processen är enligt Coleman (2001) inte 
helt problemfritt. Han menar att det finns 
politiker och tjänstemän som anser att det 
finns negativa aspekter som exempelvis 
medför försämrad effektivitet genom att 
blanda in medborgare i den politiska proces-
sen och beslutsfattandet. Exempelvis lyfter 
han fram problemet med vilka medborgare 

som får delta i politiken och hur problem 
med underrepresentation ska kunna hante-
ras? Vidare kan medborgarna ha svårt att se 
vilka faktorer som spelar in när ett politiskt 
beslut tas, deras förväntningar kanske inte 
uppfylls och det är då viktigt att de förstår 
vad de politiska besluten har grundats i. Brist 
på engagemang inom politiken och den poli-
tiska processen är problem som kan ge effek-
ter på kort sikt men kanske framförallt på 
lång sikt. Att medborgare blir felinformerade 
minskar möjligheten för medborgaren att få 
den kunskap som krävs för att ta underbygg-
da beslut. Exkludering är en typ av problem 
som kan uppstå till följd av brist på tekniska 
möjligheter (ex. tillgång till datorer eller In-
ternetuppkopplingar) eller brist av förståelse 
om tekniska möjligheter. Coleman påpekar 
att det finns ifrågasättande om en fullgod 
deliberation kan genomföras utan att med-
borgare fysiskt träffas och interagerar? Han 
anser utöver detta att folkvalda samt de by-
råkrater som inte är valda av folket kan på-
verka medborgarna att driva specifika frågor 
och därmed underminera demokratin. 
 
4 Undersökningsmetod 

För att kunna uppfylla syftet med uppsat-
sen utförde vi en kvalitativ studie av våra 
studieobjekt. Denna ansats gav oss det empi-
riska data som möjliggjorde för oss att 
genomföra en undersökning av samtliga 
riksdagspartiers webbsidor och kritiskt gran-
ska dessa gällande eDeltagande. Dessa parti-
er är Vänsterpartiet (V), Socialdemokraterna 
(S), Miljöpartiet De Gröna (Mp), Centerpar-
tiet (C), Folkpartiet (Fp), Kristdemokraterna 
(Kd) samt Moderata Samlingspartier (M).  
 

Vi valde att börja med en litteraturstudie 
för att öka våra kunskaper om begreppet 
eDeltagande. Vi intervjuade även ett antal 
forskare som arbetar inom EU-projektet 
DEMO-net för att fånga upp deras syn på 
eDeltagande (Åke Grönlund, Anders Avdic 
och Emma Eliasson).  
 

Två distinkta studieobjekt identifierades 
för att vi skulle kunna uppfylla syftet med 
uppsatsen (se figur 2). Ett studieobjekt var 

 5 



Att delta eller att bara ta del – En studie om eDeltagande på de svenska riskdagspartiernas webbsidor 

riksdagspartiernas webbsida. Vi utförde en 
kartläggning av vilka nivåer och aktiviteter i 
avseende eDeltagande som riksdagspartierna 
har realiserat (se figur 3) Vid kartläggningen 
av respektive webbsida började vi med att 
undersöka hur lättillgänglig webbsidan var, 
speglar URL:en partiets namn, hittas webb-
sidan lätt på sökmotorer m.m.  

Därefter valde vi att utföra en mindre 
genreanalys av startsidan på respektive 
webbsida för att se hur riksdagspartierna valt 
att profilera sig. Eliasson (2006) talar om 
vikten för webbdesigners att fundera på om 
besökaren av en webbsida skall vara en pas-
siv åhörare alternativt en person som aktivt 
kan delta. Genom att utforma startsidan på 
ett visst sätt kan sidan kategoriseras inom en 
viss genre. Genren ger besökaren ett intryck 
av vad sidan är avsedd för. Detta är viktigt ur 
MDI-synpunkt då användare får vissa för-
väntningar beroende på startsidans utform-
ning. 

Vi studerade även om riksdagspartierna 
använder sig av olika språkbruk eller om de 
valt att genomgående använda samma språk-
bruk på sina webbsidor. (Fairclough, 2001) 
menar att diskurser figurerar på olika sätt 
inom en socialpraktik, en av hans tankar är: 
 
 
 
 

“[…] discourse figures in representations.  
Social actors within any practice produce 
 representations of other practices, as well 
as (‘reflexive’) representations of their own 
practice, in the course of their activity within 
the practice” 
 

Det som var intressant för oss var att titta 
på om riksdagspartierna valt att presentera 
informationen utifrån sina egna politikers 
praktik eller om de medvetet valt att använda 
sig av annan representation för att se till att 
medborgare med få eller inga kunskaper om 
politik och det språkbruk som används ska 
kunna förstå den information som presente-
rats. Genom att titta på detta möjliggjorde 
det för oss att se om de strävar efter att se till 
att informationen kan förstås av de flesta  
samhällsgrupper och då även möjliggöra för 
fler medborgare att delta. 

Kartläggningen avslutades med att kon-
kret eftersöka aktiviteter som antingen möj-
liggör att en medborgare kan ställa frågor till 
politiker alternativt aktivt kan delta tillsam-
mans med politiker i den politiska processen 
och debatten. De aktiviteter vi fann kategori-
serades efter DEMO-nets nyckelord (se 
stycke: Kategorier inom eDeltagande). 
DEMO-nets nyckelord gav oss en struktur 
för vår kartläggning.  
 

 
Figur 2 Undersökningsmetod 
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Det andra studieobjektet vi studerade var 
vad riksdagspartierna vill i avseende att möj-
liggöra ett eDeltagande genom sina webbsi-
dor. För att få fram empirisk data gällande 
detta valde vi mellan att genomföra en inter-
vju alternativt be dem fylla i en enkät. Vi 
anser att både dessa angreppssätt var möjliga 
att genomföra och att de skulle ge oss likvär-
diga empirisk data, men valet föll på en en-
kät då de praktiska fördelarna övervägde 
nackdelarna. Fördelen med att använda en 
enkät är att respondenterna kan fylla i den i 
mån om tid samt reflektera över frågorna i 
egen takt. Fördelen med en intervju är att vi 
direkt kan ställa följdfrågor samt minska 
risken för feltolkningar genom att ställa om 
frågan alternativt omformulera densam-
ma.(Bryman 2002).  

Om vi ansåg att en fråga misstolkats på 
vår enkät hade vi dock möjligheten att be 
respondenten om ett förtydligande. Respon-
denterna hade även möjlighet att kontakta 
oss alternativt vår handledare Anders Avdic. 
Utformningen av enkäten baserades på de 
kategorier vi tagit fram, samt utifrån de pro-
blem Coleman menar finns gällande enga-
gement (se stycke: eDeltagande). 

I och med att vi utformat enkäterna ut-
ifrån de framtagna kategorierna kunde vi 
jämföra svaren från varje enkätfråga mot det 
DEMO-net nyckelord som frågan var relate-
rad till. Vi tittade bland annat på om partier-

na var nöjda med nuvarande situation, vill de 
förändra något? stämmer deras åsikter över-
ens med vad de faktiskt har realiserat? osv. 
Detta för att komma fram till eventuella 
skillnader i den faktiska realiseringen kontra 
vad de vill uppnå. 

 
5 Analys/Empiri 

Analysen av webbsidorna genomfördes 
den 2006-05-04 och endast de funktioner 
som fanns tillgängliga vid detta datum har 
analyserats. Då vi ej fick in enkäten vi skick-
ade till Mp fick vi ett bortfall. Vi såg inte att 
detta påverkade vårt resultat nämnvärt. Detta 
pga. att vi av sju riksdagspartier kunnat utfö-
ra jämförelse på sex av dessa samt att vi utan 
enkät ändå har genomfört en webbanalys av 
Mp:s webbsida 

5.1 Tillgänglighet 
Ett grundläggande krav för att eDelta-

gande skall vara möjligt är att medborgarna 
skall kunna hitta till den aktuella webbsidan. 
De främsta alternativen hur medborgarna 
finner denna webbsida bör vara igenom att 
antingen kan de namnet på domänen, kan 
gissa sig fram till det eller nyttjar en sökmo-
tor för att finna webbsidan de söker. Alla 
partierna har en domän på formen 
www.partinamn.se med några undantag, M 
och Mp ligger under domänerna, 

 

 
Figur 3 Metod för studie av riksdagspartiernas webbsida 

 7 



Att delta eller att bara ta del – En studie om eDeltagande på de svenska riskdagspartiernas webbsidor 

www.moderat.se samt www.mp.se. De ut-
skrivna partinamnen kommer även de dock 
att omedelbart länkas till rätt webbsida. I de 
fall där å, ä eller ö används nyttjas motsva-
righeten med a och o vilket är brukligt. Vi 
har även testat att söka på partinamnen, dag-
liga benämningar samt de förkortningar på 
sina partinamn som partierna nyttjar genom 
den största sökmotorn idag, Google. De ak-
tuella partiernas webbsidor hamnar överst i 
svaren från sökningen förutom de där endast 
en bokstav nyttjas i förkortningen med un-
dantag för V. 
 

Detta grundläggande krav på tillgänglig-
het kan ställas i relation till de svar vi erhållit 
från riksdagspartierna genom enkäten vi 
skickade ut. Partierna har även adressen till 
sin respektive webbsida på det tryckta mate-
rial de distribuerar och de förlitar sig även 
till stor del till sitt inarbetade namn. Kd och 
C använder sig även av annonsutrymme på 
andra sidor för att locka besökare till deras 
webbsida. 

5.2 Inbjudande Design 
Vår genreanalys av riksdagspartiernas 

webbsidors startsida har utförts enligt Emma 
Eliasson och Jonas Lundberg (2006) metod 
för att kategorisera webbsidor. Resultatet av 
denna analys presenteras här och visar på 
vilket ”första intryck” webbsidorna för-
medlar till medborgarna samt vilket syfte 
partierna har med sina respektive webbsidor. 
  

De genrer som webbsidorna placerats in i 
efter en utvärdering är notice-board (NB), 
newspaper (NP), brochure (B), promotion 
(PRO), commercial (CO), portal (PO) och 
filter (F) (se tabell 2 och 3). 

 
V, S och Kd har en utformning mot 

newspaper. Besökaren av en newspaper-
utformad webbsida ses som en lyssnare av 
historier. Sidans syfte är att informera besö-
karen om nyheter gällande partiet samt att 
göra reklam. I newpaper-genren ses med-
borgaren som en lyssnare eller konsument 
till partiets idéer, men även som en deltagare 

genom att exempelvis kunna förmedla sina 
åsikter.  
 

Mp har en övervägande utformning mot 
portal. Portal innebär att besökaren kommer 
åt en mängd olika möjligheter för att navige-
ra. Besökarens ses som en informationssöka-
re med ett mål som skall uppfyllas. Mp:s 
webbsida hade ej en enhetlig struktur och vi 
kunde inte kategorisera webbsidans form. Då 
vi ej fått in vår enkät från Mp kan vi inte 
jämföra detta mot vilket syfte de har med sin 
webbsida.  
 

C:s och M:s webbsida har en övervägan-
de utformning mot commercial. Besökaren 
kan ta del av vad partiet har att erbjuda. Hu-
vudsyftet med denna genre är att göra reklam 
för partiet. V:s, S:s och Kd:s webbsidor har 
även de en riktning mot commercial. Med-
borgaren ses som konsumenter till den in-
formation som förmedlas.  
 

Fp:s webbsidas utformning klassificeras 
som brochure. Brochure har som syfte att ge 
ett positivt första intryck. Detta görs genom 
att visa för besökaren vad partiet har att er-
bjuda. Fp:s webbsida har även en riktning 
mot promotion som innebär att webbsidan på 
ett mer direkt sätt gör reklam. Medborgaren 
ses som en åskådare till en attraktion, alter-
nativ som en ny besökare till en attraktion. 
Samtliga partier svarade i enkäten att en del 
av syftet med webbsidan är att kunna föra ut 
sin politik till medborgarna. Kd menar även 
att det finns en fördel med Internet som me-
dium då informationen och budskapen kan 
föras ut utan att informationen ”filtreras” 
genom medier. M säger även att detta är de-
ras starka sida ”Vår hemsidas starka sida är 
för stunden att nå ut till människor med vårt 
budskap”. V menar att deras webbsida håller 
på att utvecklas för att möjliggöra en mer 
interaktiv kontakt. S tar även upp ett antal 
funktioner för att involvera medborgarna på 
deras webbsida. 
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Tabell 2 Klassificering av riksdagspartiernas webbsidor (1) 

 
 

Tabell 3 Klassificering av riksdagspartiernas webbsidor (2) 

 
 

5.3 Förståelse 
Vi fann att språkbruket på respektive par-

ti skilde sig något sinsemellan vilket vi inte 
kan se påverka medborgares möjlighet till att 
förstå den information som presenteras. Vi 
fann även att samtliga partiers språkbruk var 
ganska vardagligt, vid de tillfällen där ”fack-
termer” användes, förklarades de på ett så-
dant sätt att det ändå gick att ta till sig infor-
mationen. Detta stöds även genom vad som 
framgick ur enkäterna där de flesta partier 
vill ge alla medborgare möjlighet till att ta 
del av deras information, vilket då kräver att 
språket är utformat på ett enkelt sätt. Det bör 
påpekas att vi i denna studie inte tagit hänsyn 
till informationens innehåll utan bara om 
partierna på ett eller annat sätt förändrar 
språket. Andra intressanta delar vi fann var 
att alla partier utom ett hade en specifik sek-
tion avsedd för skolungdomar. Dessa sektio-
ner avser att underlätta för skolungdomar att 
hitta information om partiet. Även fast dessa 
sektioner riktar sig direkt till barn och ung-
domar som i många fall inte har lika stor 
språklig referensram pga. låg ålder, har par-
tierna inte anpassat språkbruket i någon stör-
re utsträckning. Enbart två partier ändrade 
språket, dock inte fullt ut. I den inledande 
delen av dessa skolarbetssektioner välkom-

nades medborgaren på ett vänligt och inställ-
samt sätt, här identifieras en tydlig föränd-
ring av det gängse språkbruket. Samtliga 
partier använder sig av bloggar i en form 
eller en annan, i och med att detta medium 
möjliggör för enskilda politiker inom partiet 
att diskutera och informera om sina egna och 
partiets ståndpunkter skiljer sig språkbruket 
mot webbsidans övriga språkbruk. Dessa 
sidor var mer på en ”du” och ”jag-nivå”, och 
inte ”parti informerar medborgare”.  
 

Alla partier möjliggör information på 
olika språk samt anpassar webbsidan för 
medborgare med syn och hörselproblem. M 
menar att möjligheten att aktivera medbor-
garna är deras svaga sida, men att de arbetar 
med detta. De poängterar även att ett arbete 
genomförs för att anpassa sidan för personer 
med funktionshinder m.m. 

5.4 Frågemöjligheter 
Samtliga partier har möjligheter för med-

borgarna att ställa frågor direkt till partiet 
eller till specifika politiker. Vilka funktioner 
de har gällande detta varierar något mellan 
partierna. För samtliga partier kan ett stort 
antal av partiets politiker nås via e-post, de 
flesta partierna har dessutom ett webbformu-
lär som kan fyllas i för att ställa en fråga till 
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partiet. Exempel på detta är S:s (S)var direkt 
där medborgare kan skicka in sina frågor och 
där S garanterar att frågorna kommer att be-
handlas. C har en funktion där en fråga kan 
ställas till Maud Olofsson (Mauds frågelåda, 
funktionen finns även för andra C politiker) 
om C:s politik och där frågan och Olofssons 
svar presenteras på webbsidan. 
 

C, Fp, Kd och M poängterar genom en-
käten möjligheten att använda sina webbsi-
dor för att möjliggöra för medborgarna att 
kunna ta kontakt med och framföra synpunk-
ter till politiker. Kd säger bland annat att 
Internet kan användas som en direktkanal till 
politikerna för att föra en dialog. S tar upp ett 
antal funktioner för att involvera medborgar-
na på deras webbsida, exempelvis (S)var 
direkt för att komma i kontakt med partiet. 

5.5 Aktivt Deltagande 
Campaigning 

C hade en namninsamling till stöd för ar-
betslösa ungdomar som kunde fyllas i online. 
Mp propagerade för att medborgare skall 
fylla i sina namn för en folkomröstning om 
EU:s grundlag, kampanjen ligger dock under 
en annan domän (www.folkomrostning.nu). 
 

Ser vi till enkätsvaren menar S och Kd 
att campaigning är något som de redan an-
vänder i dag på sina webbsidor. Kd har ex-
empelvis två kampanjsidor, sänkt bensinskatt 
och slopad fastighetsskatt. V vill öka möjlig-
heterna till att skapa opinion på sina webb-
sidor genom att implementera nya kommu-
nikationsmöjligheter. Fp hävdar att nyttjan-
det av Internet för detta är högst begränsat 
och M kan se att möjligheten till detta är 
större när det närmar sig ett val då webb-
sidan besöks av fler osäkra och sökande väl-
jare. 
 
Consultation 

Fp hade en rådgivning genom ett nyhets-
brev som var möjligt att prenumerera på, 
detta nyhetsbrev kunde bestå av frågor som 
kunde besvaras likt en opinionsundersök-
ning. 
 

I enkäten ser vi även där att Fp är det 
enda partiet som nyttjar rådgivning idag ge-
nom att medborgarna kan anmäla sig till ett 
nyhetsbrev med opinionsundersökning via 
webben. C ser sin webbsida som en av flera 
möjligheter för medborgarna att ge feedback 
på det som de gör. V vill i framtiden bättre 
kunna nyttja detta genom att exempelvis 
genomföra videokonferenser med medlem-
mar. M och Kd är tveksamma till detta då 
politiken traditionellt sätt inte utformas på 
detta vis.  
 
Deliberation 

S erbjöd möjligheten att kunna chatta 
med olika politiker på olika nivåer vid speci-
fika, förutbestämda tider. V tillhandahöll ett 
debattforum där medborgare kan starta och 
delta i politiska debatter. 
 

Enkäten visar på att V exempelvis menar 
att diskussionsforum kan användas för detta 
syfte men då först och främst för deras med-
lemmar/sympatisörer. S använder temporära 
bloggar och chattar, medan Fp hänvisar till 
sin funktion för rådfrågning. M, C och Kd 
använder idag ingen form av öppna disku-
ssioner via sin webbsida. M hävdar dock att 
det i teorin är någonting bra och de har dess-
utom provat på det tidigare, men blivit 
tvungna att stänga ner dessa funktioner då de 
missbrukats. 
 
Electioneering 

C och S erbjöd en funktion för att skicka 
elektroniska vykort med olika slogans kopp-
lade till valkampanjen. 
 

Genom enkäten ser vi att samtliga partier 
ser möjligheter att nyttja sin webbsida för 
kampanjarbete. C säger att de nyttjar webben 
i alla sina kampanjer och att de bedriver pro-
testlistor/namnlistor via sin webbsida.  
 
Journalism 

Kd, Mp, C, S och V nyttjar bloggar för 
att kunna kommunicera med medborgarna, 
de ligger oftast under ett annat domännamn 
men bloggarna är i det aktuella partiets regi.  
 

 10 



Att delta eller att bara ta del – En studie om eDeltagande på de svenska riskdagspartiernas webbsidor 

Resultatet av enkäten visar att S ser sin 
webbsida som en lämplig plattform för att 
nyttja bloggar, de använder dessutom tempo-
rära bloggar där specifika frågor behandlas. 
Även V och M säger att de nyttjar bloggar 
där politiker kan framföra sina åsikter på sina 
webbsidor. Kd säger även att Internet kan 
nyttjas som en direktkanal till politikerna för 
att möjliggöra en dialog. 
 
Polling 

På C:s valkampanjsida finns ett stort an-
tal frågor (polls) att besvara för medborgar-
na. Fp och V har en opinionsundersökning i 
form av en ”Tyck till”-fråga. Kd har två oli-
ka opinionsundersökningar kopplade till de 
kampanjer de för tillfället drev (sänkt ben-
sinskatt och slopa fastighetsskatten). 
 

Med enkätsvaren kan vi se att partierna 
ser opinionsundersökningar som en ”kul 
grej” att ha på webbsidan och poängterar att 
det inte går att dra några slutsatser av opini-
onsundersökningar som bedrivs på webbsi-
dan. V menar att ”Det är svårt att få några 
tillförlitliga svar via en opinionsundersök-
ning på nätet, eftersom det ger en skev bild 
av samhället utifrån klass och kön”. 
 
Utöver dessa aktiviteter för möjliggörandet 
av eDeltagande fann vi två funktioner som 
inte gick att passa in i de kategorier vi tagit 
fram. Den första aktiviteten som vi inte lyck-
ades passa in var att bli medlem i partiet on-
line, denna aktivitet hade alla partier. Den 
andra funktionen gick ut på att medborgare 
kunde anmäla sig online till olika typer av 
träffar som anordnas av C.  

För att aktivera medborgare i politiken 
hänvisar V, Kd, Fp och M till möjligheten att 
bli medlem ”online” till partiet. Partierna 
menar även att de har andra funktioner för att 
”locka” medborgarna att bli aktiva.  
 

Alla partier menar att hänsyn tas till att 
de som deltar ej behöver vara representativa 
för medborgarna som helhet och att resulta-
ten av undersökningar ej tolkas som repre-
sentativa. 

För att medborgarna skall få feedback på 
sitt deltagande säger S, Kd och M att de 
meddelar och tackar medborgarna när de på 
något sätt deltagit. Kd meddelar även vad 
som ”händer sen”, S skriver även ut det på 
webbsidan. C anser att medborgarna får ett 
kvitto på att deras åsikter blir hörda genom 
att deras ”politik upplevs som verklighetsför-
ankrad och relevant”. V menar att när de 
tagit till sig synpunkter från sympatisörer, 
medlemmar och andra syns det i de politiska 
uttalanden, program m.m. som de presente-
rar. 

5.6 eDemokrati 
Även fast samtliga partier anser att med-

borgarna bör ha ett stort inflytande i politi-
ken mellan valen, menade partierna ändå att 
syftet med deras webbsida är att göra det 
enklare för väljare att utvärdera deras arbete. 
Fp svarade exempelvis på frågan om poli-
tiskt inflytande: ”Stort, givetvis. Detta ga-
ranteras genom yttrandefrihet, åsiktsfrihet 
och fria medier”, Denna syn är genomgå-
ende för samtliga partier, inflytande ligger 
inte i ett aktivt deltagande utan mer på att ta 
del av information för att kunna hålla politi-
ker ansvariga. V säger bland annat att eDem-
okrati kan fungera som ett komplement, om 
det finns medvetenhet om dess begränsning-
ar. Dock ansåg de att eDemokrati inte finns i 
praktiken ”För att det ska kunna leva upp till 
epitetet 'demokrati' förutsätter det att bland 
annat datakunnande och dataanvändan-
de/Internetanvändande är lika hög i samhäl-
let oberoende av klass, kön, ålder och etnici-
tet […]”. Denna tveksamhet till eDemokrati 
kan även ses hos C och Kd som menar att 
IT-kunnandet bland medborgarna är olika 
vilket innebär att alla inte har möjlighet att 
delta på lika villkor. Dock vill C gärna se 
”[…] mer av diskussioner, konvent och be-
slutsforum på nätet där människor kan fram-
föra sina åsikter innan de politiska besluten 
fattas.” Denna syn delar S i och med att de 
ser eDemokrati som ett traditionellt folk-
rörelsearbete men genom en ny kanal. Vidare 
ser de på eDemokrati som ”Att människor 
ska kunna delta och göra skillnad genom 
nätet.”.  Vad som var intressant var att Fp 
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även fast de ser eDemokrati som ett sätt för 
att stärka medborgares inflytande såg de 
ändå problem i att ett ”[…] fragmentiserad 
medielandskap gör det svårare för de poli-
tiska partierna att göra sig hörda”.  
 
6 Slutsats  

Alla partier arbetar med att få ut adressen 
till deras webbsida genom det egna tryckta 
materialet, Kd och C använder sig även av 
reklamutrymme eller i kombination med 
deras egna tryckta material. Flera av part-
ierna anser även att deras namn redan är in-
arbetat vilket underlättar denna reklam. Vi 
har funnit att alla partierna är lätta att finna 
genom den populäraste sökmotorn (Google), 
både genom partinamn samt förkortningar. 
Vi anser att tillgängligheten är hög på alla 
riksdagspartiernas webbsidor, vi finner inga 
problem i att finna dem. 
 

Gällande inbjudande design stämmer det 
sätt som partierna valt att profilera sig i hu-
vudsak överens med det syfte de sagt att de 
har med sina webbsidor. V, S, C, Kd och M 
har samtliga en design vars huvudsakliga 
syfte är att informera medborgarna och föra 
ut sitt budskap. Detta sätt att profilera sig 
stämmer med partiernas huvudsyftet som är 
att informera och förmedla partiets budskap. 
Fp har valt att profilera sig mer som en re-
klamsida eller promotionsida vilket inte helt 
stämmer med syftet med deras webbsida som 
är att föra ut sin politik till medborgarna 
samt att ge medborgare en möjlighet att 
komma i kontakt med Fp-politiker. Gällande 
Mp har vi ej kunnat genomföra någon jämfö-
relse. 
 

Samtliga riksdagspartier använder sig av 
ett språk som är lätt att förstå, vid de tillfäl-
len där ”facktermer” används är de noga med 
att förklara dessa facktermer. Några få parti-
er ändrar sitt språkbruk på några ställen, 
dock inte tillräckligt för att vi ska kunna säga 
att det ger någon större förändring. Detta 
beroende på att de delar där de valt att ändra 
språkbruket är i de flesta fall enbart till för 
att hälsa medborgare välkomna till en speci-
fik del av webbsidan. Då deras språkbruk 

inte är särkilt komplicerat ser vi inte språk-
bruket skulle vara ett hinder för att medbor-
gare skall förstå den information som presen-
teras. 
 

Samtliga partier har bejakat möjligheten 
att möjliggöra för medborgare att kontak-
ta/fråga politiker i olika frågor. Frågemöjlig-
heterna är utformade aningen olika mellan 
partierna men alla har realiserat det samt 
verkar ha en struktur inom administrationen 
för att hantera dessa frågor. Partierna menar 
genom enkäten att frågeaspekten är viktig för 
partiet och medborgarna. V talar inte explicit 
om frågemöjligheterna utan berör mestadels 
nästa steg med tvåvägskommunikation, det 
går dock att utläsa utifrån detta samt i kom-
bination med analysen av deras webbsida att 
frågemöjligheten till politiker är realiserad.  
 

Gällande aktivt deltagande och opinions-
bildning är C och Mp de enda partier som 
inte enbart informerar medborgare om deras 
kampanjer. De har valt att utöver att infor-
mera bedriva opinionsbildning via sina re-
spektive webbsidor genom namninsamlingar.  
Att rådfråga medborgarna om politiska be-
slut är någonting som enbart ett parti möjlig-
gör, Fp. Vi kunde se en tvekan till att använ-
da rådfrågning från vissa av partierna då de-
tta ej är en del av den traditionella demokra-
tisynen.  

Internet nyttjas i stor utsträckning idag 
till att diskutera och överlägga genom exem-
pelvis diskussionsforum och chattar. Detta är 
dock någonting som enbart två partier tagit 
fasta på: V har ett diskussionsforum på sin 
webbsida och S bedriver temporära chattar. 
Varför partierna ej valt att nyttja detta i stör-
re utsträckning ställer vi oss frågande till.  

Samtliga partier ser även en möjlighet till 
att använda sina respektive webbsidor för att 
involvera medborgarna i sitt kampanjarbete. 
Dock är det väldigt lite gällande detta som 
faktiskt görs. De enda funktioner vi funnit 
som kan kopplas till ett kampanjarbete är att 
C och S använder sig av elektroniska vykort 
för att sprida partiets budskap. Övriga delar 
vi kunnat finna gällande kampanjarbete på 
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partiernas webbsidor går enbart ut på att in-
formera och ej att göra medborgarna aktiva. 
Genom att samtliga partier nyttjar bloggar på 
sina webbsidor får partierna en funktion som 
kan liknas med ledare i dagstidningar. En-
skilda politiker kan föra ut sina åsikter och 
föra en diskussion med medborgarna, detta 
ser vi som en funktion som kan möjliggöra 
ett deltagande bland medborgarna.  

V, C, Fp och Kd nyttjar opinionsunder-
sökningar på sin webbsida, dessa ger dock ej 
intrycket av att vara seriösa då de är riktade 
för att få medborgarna att svara på ett visst 
sätt. Vi ställer oss frågande till vad nyttan 
med denna typ av opinionsundersökningar är 
och om de inte skulle gå att använda i något 
annat syfte än att vara en ”kul grej”. Fram-
förallt då det ofta är viktiga frågor som op-
inionsundersökningarna gäller. Partierna är 
medvetna om risken att vissa samhällsgrup-
per kan bli underrepresenterade om opini-
onsundersökningar utförs genom webbsida 
och tolkar ej heller resultaten som represen-
tativa. 

En funktion som samtliga partier har är 
möjligheten för medborgarna att online bli 
medlemmar i partierna. Denna funktion inne-
fattar inget direkt aktivt deltagande men un-
derlättar för medborgarna att bli medlemmar 
i partierna och kan innebära att partierna får 
en viss ökning i sitt medlemsantal. 
Majoriteten av partierna meddelar medbor-
gare att de tagit del av dennes åsikter, dock 
gör inte alla det. C och V menar att det syns i 
material som presenteras och i hur deras po-
litik utformas, detta anser vi är omöjligt i och 
med att det skulle kräva att medborgare tog 
del av all information tillgänglig. 

Sammantaget kan vi se att partierna till 
största del nyttjar sina webbsidor till att in-
formera och ej till att skapa ett aktivt delta-
gande bland medborgarna. Detta stämmer 
bra överens med det syfte de har med sina 
webbsidor men vi kan ifrågasätta varför de ej 
nyttjar webbsidan för andra funktioner då 
möjligheten finns. 
 

Riksdagspartierna är i mångt och mycket 
trogna det indirektdemokratiska systemet. De 
har utformat sina webbsidor för att främst 

informera medborgarna om partiets arbete. 
Riksdagspartierna har realiserat få funktioner 
för ett aktivt deltagande vilket speglar deras 
syn på demokrati i och med att ett aktivt del-
tagande främst förespråkas av den direkt- 
och interaktiva demokratimodellen. Intres-
sant är ändå att möjligheter finns att delta 
aktivt i och med att det är ett frånsteg från 
vad den indirekta demokratin föreskriver. 
 
7 Diskussion  

I vår uppsats har vi endast sett till av-
gränsade delar av eDeltagande och eDemok-
rati vilket betyder att det givetvis finns om-
råden inom dessa begrepp som ligger utanför 
vår studie. Denna uppsats är följaktligen inte 
en komplett redogörelse för något av be-
greppen. De fem nivåer av eDeltagande vi 
använde i denna uppsats är inte det enda eller 
det ”rätta” sättet att se på eDeltagande. Där-
emot gav indelningen oss en tydlig illustre-
ring och strukturering på hur eDemokrati och 
eDeltagande kan sammanflätas.  

Det framkom vid vår enkätundersökning 
att vissa sidor var under utveckling för att 
implementera fler funktioner för ett delta-
gande, men med tanke på att Internet har 
varit populärt i över 10 år undrar vi hur lång 
tid denna utveckling skall ta? 

I och med att denna studie inte har inklu-
derat medborgarsidan utan enbart tittat på 
möjligheten för ett eDeltagande ser vi att det 
vore en intressant undersökning för framti-
den. 
 
8 Erkännanden 

Tack till vår handledare Anders Avdic 
som varit ett stöd för oss genom hela vårt 
arbete. Vi vill även tacka Åke Grönlund, 
Emma Eliasson och Gunnar Lidén för att de 
tagit sig tid och ställt upp på intervjuer.  

Vi vill även tacka våra opponenter och 
examinator som bidragit med synpunkter 
som hjälpt oss att förbättra vår uppsats. 

Slutligen vill vi rikta ett tack till de före-
trädare för riksdagspartierna som tog sig tid 
att svara på våra enkäter.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning gällande eDeltagande via de politiska partiernas webbsidor 
 
Vi är tre studenter som arbetar med en D-uppsats för vår magisterexamen inom Informatik vid 
Örebro universitet. Vår studie går ut på att undersöka eDeltagande via de politiska partiernas 
webbsidor. Örebro universitet ingår i ett EU-projekt som är tänkt att definiera begreppet eDel-
tagande och göra en sammanställning av den forskning som bedrivs inom eDeltagande. eDel-
tagande härstammar från eDemokrati vars syfte delvis är att främja de demokratiska värdena 
och skapa ett deltagande bland medborgarna med hjälp av IT-stöd. Syftet med denna under-
sökning är att utreda hur medborgare kan delta i den politiska processen genom er webbsida 
samt hur ni vill att medborgare ska kunna delta. 
 
Vi kontaktade i ett inledningsskede ert parti och blev hänvisade att skicka denna enkät till er. 
 
När vi analyserat denna enkätundersökning kommer ni, om ni önskar, att få möjlighet att ta 
del av de texterna vi citerar er i, innan de publiceras för att säkerställa att inga misstolkningar 
skett. 
 
Vi kommer i vår uppsats att citera vissa av svaren ur denna enkät och undrar då om vi skall 
referera svaren till er som person eller till det parti som ni företräder? 
 
När vår studie är klar kommer ni givetvis att få ta del av vårt resultat i form av en vetenskap-
lig artikel.  
 
Denna enkät skickas ut till samtliga riksdagspartier, och vi skulle vara tacksamma om ni utför 
denna enkätundersökning snarast möjligt då vi har en deadline att följa för inlämning av arbe-
tet. 
 
Svaren på nedanstående enkät kan antingen göras genom att fylla i svaret på avsedd plats i 
detta dokument (ni får givetvis ta hur mycket plats ni vill dvs. det utrymme som nu finns är 
inte fastslaget). Alternativt är att ni ger svaren i ett separat dokument. Svaren önskar vi få 
skickade per e-post tillbaka till avsändareadress (mathias.hatakka@gmail.com). Om det är 
några oklarheter angående enkäten kan ni kontakta Mathias Hatakka via ovanstående e-post 
adress. 
 
Ni är även välkommen att ställa frågor om undersökningen till vår handledare Anders Avdic. 
E-post: anders.avdic@esi.oru.se Tel: 019/303120 alt. 070/330 32 04.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Mathias Hatakka 
Andreas Ask 
Peter Brattvik 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
1: Ditt Namn: 
Vänsterpartiet 
Tomas Ahlbeck (Pressekreteraren) 
 
Socialdemokraterna 
Johan Holmgren (Ansvarig för medborgarkontakter, politisk sekreterare vid socialdemokra-
tiska riksdagsgruppens kansli) 
 
Centerpartiet 
Kenneth Hultgren (Webbansvarig) 
 
Folkpartiet 
Johan Britz (Projektledare för reklam) 
 
Kristdemokraterna 
Anders Löwenberg (Informationschef) 
 
Moderaterna 
Christian Gustavsson (Formgivare, webbutvecklare) 
 
2: Vilket parti representerar ni? 
 
3: Din position inom partiet? 
 
4: Vilket inflytande anser ni att medborgare bör ha i den politiska processen/debatten 
mellan riksdagsvalen? 
Vänsterpartiet 
Stort. Makten ska utgå från folket inte från den styrande eliten. Då är det nödvändigt att folket 
ges möjlighet att göra sig hörda även mellan valen. Det ställer framför allt stora krav på myn-
digheter, offentliga institutioner samt regionala och nationella parlament att tillhandahålla 
sådana möjligheter. 
 
Socialdemokraterna 
Medborgare ska ha hög grad av inflytande i debatten mellan valen. Alla ska kunna delta i den 
politiska debatten. 
 
Centerpartiet 
Vi vill att medborgarna ska ha stort inflytande över sin vardag. Det människor kan bestämma 
över själva, ska de också få bestämma över själva. Grunden är att vi utgår ifrån att människor 
klarar av att fatta sina egna beslut, därför vill vi att så mycket makt som möjligt ska ligga så 
nära den enskilde som möjligt. Då får vi ett samhälle där människor har verklig makt. Det ska 
alltid finnas möjligheter för alla de som har åsikter att framföra dem och att vi politiker tar del 
och intryck av alla de tankar, idéer och erfarenheter som finns bland medborgarna. Vi vill inte 
se ett samhälle där medborgarnas politiska engagemanget endast är en dag vart fjärde år. 
 
Det viktigt att människor vet och förstår vem som fattar olika beslut. I de fall man inte lyckats 
påverka ska man åtminstone ha makten att avsätta den man anser har fattat felaktiva beslut. 
 
 

  



 

Folkpartiet 
Stort, givetvis. Detta garanteras genom yttrandefrihet, åsiktsfrihet och fria medier. 
 
Kristdemokraterna 
Stort inflytande. Politikerna är folkvalda och representerar ”folket”, inte sig själva. 
 
Moderaterna 
Medborgarna ska ha stort deltagande i processen även under mandatperioder. Där finns flera 
olika former för det;  
 
Införandet av personval tror jag är bra eftersom det blir tydligt vilken person man röstat på 
och vem som är ”ens politiker”.  
Möten, i organiserad och oorganiserad form. 
Genom att man som politiker gör sig tillgänglig och tar sig tid att lyssna, prata och ha kontakt 
med människor. Här är Internet utmärkt genom exempelvis e-post eller undersökningar via 
webbenkäter.  
Rådslag eller liknande. 
 
5: På vilket sett är er webbsida en lämplig plattform för att involvera medborgarna i ett 
deltagande i den politiska processen/debatten? 
Vänsterpartiet 
Vår webbsida är fortfarande under utveckling. Vi arbetar just nu med att anpassa den till ett 
mer interaktivt utnyttjande. Detta gör att webbsidan idag ännu inte är den färdiga plattform för 
interaktiv kontakt som vi strävar efter. 
 
Socialdemokraterna 
Vi presenterar vår egen politik. Vi inbjuder också medborgare att skicka in sina synpunkter 
till vår (S)var direkt funktion. Vi har dessutom ett antal olika onlinefunktioner för att bedriva 
folkrörelsearbete, exemepelvis att engagera sig via SMS och e-post, ladda hem aktuella flyg-
blad, information om hur man kan ringa till radio, länkar till vårt bloggnätverk och mycket. 
Dessa funktioner kalla vi för Agera! Och ni finner dem på vår webbplats under den rubriken. 
 
Centerpartiet 
Vi ger genom vår hemsida www.centerpartiet.se besökaren fakta och information kring vårt 
parti och vår politik. Med den informationen hoppas vi att besökaren känner att den får en 
inblick i vår politik och med hjälp av den kan jämföra oss med andra partier så att den kan 
göra ett bra val när det är dags för det. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att inbjuda till 
direktkontakt med oss. Vi vill genom våra hemsidor få besökaren att känna att den är mer än 
välkommen att kontakta oss för att få svar på sina frågor och framföra sina åsikter och tankar. 
 
Folkpartiet 
Folkpartiets webbplats syftar till att dels föra ut vår politik (kunskap om år politik är en förut-
sättning för att kunna ha en politisk dialog med oss), dels underlätta för väljare att komma i 
kontakt med partiet och enskilda förtroendevalda.  
 
Kristdemokraterna 
I dagsläget är webbsidan inte i första hand uppbyggd för en debatt om olika förslag. 
Vi är öppna gentemot andra och det finns olika möjligheter att ta direkt kontakt med politiker, 
få svar på frågor, ringa till partiledaren etc. 
 

  



 

Moderaterna 
Vår hemsidas starka sida är för stunden att nå ut till människor med vårt budskap. Genom ett 
egenutvecklat verktyg ger vi alla föreningar och personer i partiet möjlighet att själva skapa 
sig en egen webbplattform och nå ut med sitt budskap. 
 
Vi arbetar också hårt med att nå ut till grupper som har svårare att tillgodogöra sig informa-
tion. Det sker genom en anpassning av webbplatsen för att underlätta för människor med olika 
former av funktionshinder, genom information på ett 20-tal språk och genom att teckenspråks-
tolkning och talsyntes blir tillgängligt. 
 
Det som för stunden är vår svaga del är att aktivera våra besökare. Vi arbetar även med detta 
parallellt med den handikappanpassning som beskrivs ovan.  
 
6: Vad är syftet med er webbsida idag? 
Vänsterpartiet 
Vi vill föra ut information och nyheter snabbt och direkt till medlemmar och sympatisörer. 
Idag består webbsidan mestadels av enkelriktad information, även om nya möjligheter till 
dubbelvägskommunikation ständigt implementeras. Efterhand som ekonomiska möjligheter 
ges har vi som mål att vår webbsida ska kunna fungera som en tvåvägskommunikationskanal 
mellan förtroendevalda och medlemmar/sympatisörer. 
 
Socialdemokraterna 
Dubbelt syfte att del ge vårt budskap med kontrast till andra partier och dels att besökare ska 
kunna aktivera sig genom ett musklick 
 
Centerpartiet 
Syftet med vår hemsida är att förmedla information till allmänhet, media och skolelever kring 
vår politik samt ge dem en känsla av vad centerpartiet är.  
 
Folkpartiet 
(Se 5.) Folkpartiets webbplats syftar till att dels föra ut vår politik (kunskap om år politik är 
en förutsättning för att kunna ha en politisk dialog med oss), dels underlätta för väljare att 
komma i kontakt med partiet och enskilda förtroendevalda. 
 
Kristdemokraterna 
Vi vill snabbt kunna svara på de frågor som människor (medborgare, studerande och media) 
ställer. Webbplatsen är också en kanal för oss att utan en massa ”filter” få förklara vad vi an-
ser i olika politiska frågor. 
 
Moderaterna 
Att göra information om moderaterna, vår politik och våra företrädare tillgängliga för alla. 
 
7: Har ni några direkta planer för utveckling av webbsidan? 
Vänsterpartiet 
Ja, flera. Det pågår ett ständigt arbete med att utveckla och förnya sidan. Bland annat strävar 
vi efter att införa möjligheter att föra diskussioner med medlemmar och sympatisörer. Det är 
önskvärt att nå dithän att webbsidan blir mer av en mötesplats där det ska vara lätt att hitta 
information även på distrikts- och lokalnivå. Dessutom måste vi försöka bygga in möjligheter 
till annan kommunikation än enbart via vårt diskussionsforum. Detta arbete pågår för närva-
rande. 

  



 

 
Socialdemokraterna 
Vi har tagit ett stort steg med den nya webbplatsen som lanserades den 14 februari, vi kom-
mer att fortsätta att utveckla våra funktioner i den anda som det ovan angivna syfte visar på.  
 
Centerpartiet 
Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av våra webbplatser. I slutet av 2005 lanserade vi ett 
community för våra medlemmar, i början av 2006 en valwebb och nu i maj 2006 så har arbe-
tet startat med att se över vår huvudsajt www.centerpartiet.se för att öka tillgängligheten och 
förbättra innehållet. 
 
Folkpartiet 
Folkpartiets webbplats utvecklas ständigt. Just nu fokuserar vi mycket på att det är val om 
fem månader.  
 
Kristdemokraterna 
Ja, men håller dem för mig själv. 
 
Moderaterna 
Vi har många planer, varav jag för stunden endast kan redogöra för det arbete som beskrivs 
under punkt 5. 
 
8: Hur får ni medborgare att besöka er webbsida? 
Vänsterpartiet 
Genom kontakter med fackpress när vi uppdaterar sidan. Webbsidan finns med som länk i 
våra utskick etcetera. Vi ser till att med jämna mellanrum kontrollera listningen på de större 
sökmotorerna. Framför allt marknadsförs vår webbsida dock internt, vi köper i nuläget inga 
annonser för att pusha för den. 
 
Socialdemokraterna 
Hänvisar till den i alla våra kampanjer, men vi har ett inarbetat namn som alla känner till  
också. 
 
Centerpartiet 
Det viktigaste skälet till att en besökare besöker och återvänder till vår hemsida är att den är 
bra och att besökaren får ut det den ville av vår sida. Vi arbetar därför mycket med våra texter 
och bilder/illustrationer. Vi arbetar också med att optimera vår sida för sökmotorerna så att 
personer som använder sökmotorer får oss som träff när det är relevant för besökarna och vik-
tigt för oss. Vi är också noga med att alltid ha med vår hemsideadress i utåtriktad marknadsfö-
ring och profilmaterial. Ibland köper vi annonsutrymme på webbplatser på nätet för att driva 
extra trafik. 
 
Folkpartiet 
Vi märker allt vår material med dels vårt 020-nummer, dels vår webbadress.  
 
Kristdemokraterna 
I allt vårt tryckta material finns det en hänvisning till vår hemsida.  
Vi har också banners och liknande på andra webbsidor. 
 
 

  



 

Moderaterna 
Liksom de flesta andra politiska partier har vi begränsade resurser. Vi gör därför inte särskild 
reklam för webbplatsen. Vi har däremot med domänen i allt vårt material och hänvisar ofta dit 
i andra kommersiella kampanjer. 
 
Eftersom vår organisation är ganska välkänd – de flesta känner till moderaterna – så är vi lätta 
att hitta även på Internet. De flesta kombinationer av ordet moderat eller moderaterna pekar 
till vår nationella webbplats. 
 
De flesta av våra besökare 1) skriver själva in domänadressen eller 2) hittar oss via en sökmo-
tor. 
 
9: Hur många unika besökare har ni på er webbsida i snitt varje månad? 
Vänsterpartiet 
Vet ej. Då jag inte arbetar med sajten på servernivå har jag ingen uppdaterad information. 
Enligt våra tekniker så varierar det mellan 2500 – 3500 per dag beroende på nyhetsläget. 
 
Socialdemokraterna 
Varierar mellan 20000-40000. Som mest har vi haft 1,2 miljoner unika besökare 
 
Centerpartiet 
113 000 besökare april 2006 
 
Folkpartiet 
Drygt 40 000.  
 
Kristdemokraterna 
Det håller vi för oss själva. Tyvärr. 
 
Moderaterna 
Om man ska använda sig av standarden för en unik besökare på 20 minuters sessionstid så 
ligger vi på drygt en halv miljon besökare per månad. Det är naturligtvis dock inte unika indi-
vider. 
 
10: Vad innebär eDemokrati för er? 
Vänsterpartiet 
Det är i ärlighetens namn mest ett modeord – en marknadsföringsterm. E-demokrati finns inte 
idag i realiteten, i den bemärkelse som man vill ge det. För att det ska kunna leva upp till epi-
tetet ”demokrati” förutsätter det att bland annat datakunnande och dataanvändande/ internet-
användande är lika hög i samhället oberoende av klass, kön, ålder och etnicitet för att nämna 
några av de kriterier som idag är så särskiljande när det gället IT-användande att det i sig är en 
begränsning för e-demokratins användbarhet som demokratiskt verktyg. Idag kan man således 
snarare säga att ”e-demokrati” snarare är en ”e-oligarki” eftersom det bara är delar av folket – 
främst välutbildade och välbetalda yngre män som  till fullo kan utnyttja det. 
 
Socialdemokraterna 
Att människor ska kunna delta och göra skillnad genom nätet. För oss handlar det om tradi-
tionellt folkrörelsearbete, men genom en ny kanal. 
 
 

  



 

Centerpartiet 
Det innebär att det finns en framtida plattform där beslut kan tas och debatt/diskussion föras. 
Ifall vi ska börja använda eDemokrati mer så krävs det först att alla har kunskap om, och till-
gång till Internet. Redan idag finns sammanslutningar som använder sig av eDemokrati och 
deras erfarenheter är viktiga när systemet byggs ut.  
Vi vill inte avskaffa den representativa demokrati vi har idag, men ser gärna mer av diskus-
sioner, konvent och beslutsforum på nätet där människor kan framföra sina åsikter innan de 
politiska besluten fattas.  EU-kommissionen använder idag Internet på ett bra sätt när de vill 
förbereda sina grönböcker. 
 
Folkpartiet 
Att väljare med hjälp av Internet har lättare att utvärdera politiska partier och beslut. Det är 
numera också lättare att komma i kontakt med enskilda förtroendevalda. Det går tex utmärkt 
att idag skicka e-post direkt till folkpartiets partiledare. Som väljare kan man också prenume-
rera på folkpartiets partiledares nyhetsbrev som är en interaktiv enkät. Däri kan man ge syn-
punkter direkt till partiledaren.  
 
Kristdemokraterna 
En möjlighet för medborgarna att snabbt nå beslutsfattare. En direkt kanal till politiker, för en 
dialog. 
 
Moderaterna 
Att människor ska kunna ta del av vår politik, komma i kontakt med våra företrädare och 
framföra sina synpunkter till oss via Internet. Detsamma gäller självklart om man applicerar 
det på andra organisationer och offentlig förvaltning. 
 
11: Forskare inom eDemokrati hävdar att eDemokrati kan vara en lösning på problem 
som politikerförakt, avtagande medlemsantal i partier, lågt valdeltagande för att nämna 
några. Vad är er åsikt om detta? 
Vänsterpartiet 
Nej. I det här fallet verkar forskarna inte ha tagit i beaktande olika samhällsgruppers olika IT-
kunnande. Det är fortfarande så att lågutbildade och lågavlönade har en lägre datavana och 
använder Internet mindre än högutbildade och högavlönade. Det är således ingen lösning ef-
tersom det bygger på en felaktig verklighetsbild, den att alla har lika tillgång till och kunskap 
om Internet. Däremot kan ”e-demokrati” fungera som ett komplement till annat förutsett att 
man är medveten om dess begränsningar. 
 
Socialdemokraterna 
Det stämmer. Internet innebär att fler kan göra sin röst hörd. Det är något vi som folkrörelse-
parti välkommnar. 
 
Centerpartiet 
Vi tror att grunden för att medborgarna har förtroende för sina politiker bygger på hur de för-
valtar sitt uppdrag. Vi anser inte att man ska se eDemokrati som lösningen på politikerförak-
tet, det är att göra det enkelt för sig och inte ta frågan om politikerförakt på fullt allvar. 
Möjligen kan valdeltagande och partiernas medlemsantal påverkas ifall man med eDemokrati 
kan locka fram människors engagemang kring samhällsfrågor, genom exempelvis konvent, 
eller forum på nätet. Det är viktigt att poängtera att det handlar om dialog, inte om att med-
borgare eller medlemmar ”beställer” den politik de vill ha. 
 

  



 

Folkpartiet 
Jag håller inte med. Trots all ny teknik faller intresset för politik och att engagera sig i politis-
ka partier. Så snarare är det tvärtom, ett fragmentiserad medielandskap gör det svårare för de 
politiska partierna att göra sig hörda.  
 
Kristdemokraterna 
Kanske. Men jag tror också att det är en begränsad krets av människor som utnyttjar den möj-
lighet som nätet erbjuder. Att möta människor ansikte mot ansikte är överlägset alla andra sätt 
att mötas.  
 
Moderaterna 
Användningen av Internet har ju senaste åren gått från att vara något som ungdomar sysslar 
med till ett verktyg som de flesta använder för att utföra vardagssysslor; hålla kontakt med 
vänner, söka recept, köpa böcker, hitta information etc. Därför är det också viktigt för oss att 
finnas där. Precis som det är viktigt för oss att finnas och synas på andra platser där männi-
skor finns, ex. på ”gator och torg”, arbetsplatser, i den lokala debatten. 
 
På kort sikt tror jag inte att Internet kommer skapa en sådan revolution som ligger i beskriv-
ningen av er fråga. Som jag uppfattar det har snarare det personliga samtalet och möjligheten 
att träffa en politiker i verkliga livet en helt avgörande betydelse för att nå ut med sitt bud-
skap. De flesta människor har en inbyggd skepsis till trovärdigheten i material som finns på 
Internet. En människa som ser dem i ögonen och säger något är oslagbart. 
 
Däremot ska man inte idag underskatta Internet som väg för att nå ut med ett budskap. För 
första gången har partierna möjlighet att ofiltrerat nå ut till väljare. Ingen media, ingen journa-
list eller debattredaktör som klipper – bara det vi säger som vi vill säga det. Självklart är det 
en fördel eftersom vi inte behöver snuttifiera våra budskap i en soundbite, utan kan ge en 
längre förklaring till de som vill ha. 
 
På lite längre sikt tror jag att det kan vara en väg. Även om vi ökar vårt medlemsantal för för-
sta gången på 10 år måste man se till möjligheterna att använda Internet för att stärka vår par-
tiorganisation inför kommande val. Många av våra nya medlemmar har blivit medlemmar 
genom att betala sin avgift via vår hemsida vilket passar många ”moderna” människor. Sedan 
placeras de ju dock i en traditionell föreningsstruktur med årsmöten, stadgar och möten, mö-
ten och möten. Det är nog för de allra flesta inte vad man sökte i en politisk organisation. Och 
det är just det som jag tycker att vi behöver utveckla och diskutera ytterligare – om man ska 
skapa ett nytt sätt att ha en relation till oss hela baserat på Internet och där man själv som 
medlem kan sätta gränserna för sitt engagemang. 
 
12: Hur ser ni på möjligheten att använda er webbsida för att skapa opinion bland 
medborgare? 
Vänsterpartiet 
Vi vill att den ska bli större, och allt eftersom vi kan bygga in nya sätt att utbyta information 
och föra konversation med medlemmarna via nätet ökar möjligheten att skapa opinion kring 
våra frågor. Vi anser dock att det är ett komplement till och inte en ersättning för annan kom-
munikativ kontakt. 
 
Socialdemokraterna 
Detta är något som vi redan gör idag. Ett parti utan webbsida är som en tidning utan text. 
 

  



 

Centerpartiet 
Vi vill ge besökarna på vår hemsida en känsla av vad centerpartiet står för. Om resultatet av 
besöket blir att besökaren blir engagerad och själv eller tillsammans med sina vän-
ner/arbetskamrater/klasskamrater får energi att förändra sådant som de tycker är fel så är vi 
nöjda. 
 
Folkpartiet 
De möjligheterna är högst begränsade. De som besöker vår webbplats gör det för att de redan 
vet något om oss och vill få det bekräftat.  
 
Kristdemokraterna 
Positivt. Vi driver till exempel kravet på en halvering av momsen på bensin och andra driv-
medel. På vår kampanjsida finns det flygblad för utdelning etc. 
 
Moderaterna 
Jag skulle säga att de är goda. Det beror lite på under vilken period på en mandatperiod som 
man tänker på. Under mellanvalsperioder är en majoritet av våra besökare egna sympatisörer. 
När man närmar sig ett val minskar andelen sympatisörer eftersom även andra, osäkra och 
sökande väljare försöker finna sitt parti. 
 
13: Vilka möjligheter ser ni till att använda er webbsida för att rådfråga medborgare 
om politiska beslut som skall fattas? 
Vänsterpartiet 
Se tidigare svar ovan. Vi vill även kunna ha videokonferenser online med distrikt och förtro-
endevalda, chatta med medlemmar etcetera. Det är funktioner vi för närvarande arbetar med 
lösningar för. 
 
Socialdemokraterna 
Genom vår (S)var direktfunktion rapporterar vi till partistyrelsen och riksdagledamöter vad 
människor skriver till oss om. Detta kan sedan påverka politiska ställningstaganden. 
 
Centerpartiet 
Våra webbplatser är ett av flera sätt som medborgarna kan ge oss feedback på sådant vi gör 
och sådant som vi tycker. Trots att snart alla i Sverige anses ha tillgång till internet så vet vi 
att det fortfarande är många som inte använder sig av den tekniken och därför är det viktigt att 
använda sig av flera kanaler för att rådfråga medborgarna. 
 
Folkpartiet 
Eftersom vi sitter i opposition har vi sällan möjlighet att fatta skarpa politiska beslut. Däremot 
använder vi Internet för att rådfråga människor ändå. Ett exempel på det är Lars Leijonborgs 
rådgivarebrev som man kan läsa mer om på www.lars.leijonborg.se.  
 
Kristdemokraterna 
Inte i dag. Tveksam till att låta politiken utformas utifrån ”opinionsundersökningar”. Partier 
drivs i grunden av ideologiska skäl, engagemang för vissa frågor. Och för detta söker man 
stöd. 
 
 
 
 

  



 

Moderaterna 
Vi, precis som alla andra riksdagspartier, är baserade på en traditionell struktur med förening-
ar. Där ligger också makten över de långsiktiga politiska besluten. Och så länge vi har den 
kvar är det också där som beslut måste vara förankrade och fattas. 
 
Vi har vid ett antal tillfällen rådfrågat våra besökare om vad de tycker i olika frågor. Inför 
valet 2002 gjordes det exempelvis genom ett öppet provval som fungerade som ett underlag 
inför i vilken ordning som namnen skulle finnas på vår riksdagslista. 
 
14: Om medborgare har tagit del av den politiska processen och debatten genom er 
webbsida, hur anser ni att feedback bör ges till dem att ni tagit del av deras åsikter? 
Vänsterpartiet 
När vi tar till oss synpunkter från sympatisörer, medlemmar och andra så syns det i de politis-
ka uttalanden, program med mera som vi presenterar. Däremot anser vi inte att en demokra-
tisk process kan fungera på ett mer demokratiskt sätt än at politiska beslut debatteras bland 
medlemmar – gärna på Internet – men at besluten sedan tas i demokratiskt tillsatta försam-
lingar. Det kan vara medlemsmöten, årsmöten, kongresser eller partistyrelsemöten. De ska 
definitivt inte fattas på ett diskussionsforum på Internet. 
 
Socialdemokraterna 
Det gör vi genom att skriva ut det på vår webbplats alternativt återkoppla personligt. 
 
Centerpartiet 
Vi hoppas att medborgarna känner att de kan påverka oss i centerpartiet och att vi lyssnar på 
det som framförs. Ett kvitto på att vi lyssnar och ta del av den feedback vi får är att vår politik 
upplevs som verklighetsförankrad och relevant. 
 
Folkpartiet 
Medborgare bör snarare få möjlighet att ta del av den politiska processen och debatten via 
olika beslutande organs webbsajter, tex www.riksdagen.se.  
 
Kristdemokraterna 
Genom en tack och en redogörelse för vad som hände sen. 
 
Moderaterna 
Varje dag får vi in enorma mängder e-post från besökare, både med direkta frågor men också 
med synpunkter och idéer. Vi svarar alltid på alla frågor snarast möjligt, ofta under dagen. 
Handlar det om särskild fråga informeras också oftast den del av partiet som arbetar med just 
den frågan för att de ska kunna sondera terrängen. 
 
De frågor och synpunkter som kommer in är ett viktigt hjälpmedel för oss när det gäller att ta 
temperaturen på vad människor tycker om olika händelser eller frågor. 
 
15: Vad anser ni om att ge medborgare möjlighet att diskutera och överlägga om poli-
tiska frågor på er webbsida och vilken nytta skulle ni som parti kunna ha av diskussio-
nerna alternativt överläggningarna? 
Vänsterpartiet 
Det är viktigt att skilja på att ge medborgare – som du skriver – och medlemmar/sympatisörer 
möjligheter att delta i debatten. Ett politiskt parti har ansvar för sina medlemmar och sympati-

  



 

sörer, det är myndigheter, offentliga institutioner och regionala och nationella parlament som 
har ett medborgaransvar. 
 
Vår hemsida är ju till för medlemmar och sympatisörer, och därmed så vill vi ha som mål att 
även hemsidan kan användas som kanal för meningsutbyte.  Vi kan t ex använda oss av vi-
deosändningar från möten, online-konferenser, mer traditionella chatter, diskussionsforum 
med mera. Som parti skulle vi naturligtvis ha stor nytta av en sådan interaktiv kontakt med 
vårt fotfolk. Däremot ska som nämns ovan inte besluten fattas på nätet – av demokratiskäl. 
 
Socialdemokraterna 
Vi löser detta genom temporära bloggar och chattar som vi har. 
 
Centerpartiet 
Vi ger inte idag möjlighet till diskussion på vår hemsida. Öppna diskussioner på Internet krä-
ver ständig moderering och det har vi inte prioriterat i vårt arbete ännu. Vi kikar hela tiden på 
bra interaktiva lösningar som gör det lätt för medborgarna att kommunicera med centerpartiet. 
 
Folkpartiet 
(Se 13) Eftersom vi sitter i opposition har vi sällan möjlighet att fatta skarpa politiska beslut. 
Däremot använder vi Internet för att rådfråga människor ändå. Ett exempel på det är Lars Lei-
jonborgs rådgivarebrev som man kan läsa mer om på www.lars.leijonborg.se.  
 
Kristdemokraterna 
Partier har sina egna organisationer och för vår del är rikstinget högsta beslutande organ. Så 
tror jag att det framöver kommer att vara. Det är medlemmarna som bygger upp partiet, de är 
engagerade och vill påverka. 
Däremot har vi genomfört s.k lyssnarkampanjer där vi vill få in synpunkter ”utifrån” för att 
sedan kunna fatta kloka beslut. 
 
Moderaterna 
I teorin skulle detta naturligtvis vara mycket bra och det är något som vi också har provat på 
vid flera tillfällen. I dagsläget har vi dock tagit bort alla former av öppna diskussionsforum 
(med undantag för enskilda bloggar). Bakgrunden till det är att de missbrukas av politiska 
motståndare som iallafall förstör de vanliga besökarnas möjlighet att göra sig hörda den vä-
gen. 
 
Enligt svensk lagstiftning är också vårt ansvar för vad som skrivs i debattforum mycket stort, 
även om det görs av personer som inte är kopplade till oss. Eftersom vi inte skulle ha ekono-
misk möjlighet att moderera och läsa alla inlägg som skulle göras har vi därför inte något an-
nat val än att inte ha en sådan funktion. 
 
16: Vilka möjligheter ser ni med att involvera medborgare i ert kampanjarbete genom 
er webbsida? 
Vänsterpartiet 
Borde vara goda 
 
Socialdemokraterna 
Många och vi gör det redan idag genom våra Agera! funktioner 
 
 

  



 

Centerpartiet 
I alla kampanjer vi kör så är vår hemsida en del i kampanjen. Det vanligaste är att man kan 
hitta mer information på vår hemsida för dem som vill fördjupa sig och få en bredare bild av 
vårt arbete. Vi har, och kommer också framöver, använda oss av protestlistor/namnlistor, kon-
taktmöjligheter samt spel för att tydliggöra budskap och mening i våra kampanjer. Tekniken 
utvecklas ständigt så vad vi kommer att erbjuda i framtiden får vi se. 
 
Folkpartiet 
Övertygade fp-väljare som besöker vår webbplats uppmanas idag att aktivera sig. Det kan de 
göra på flera olika sätt, tex genom att ladda ned flygblad att dela ut i sitt bostadsområde. 
 
Kristdemokraterna 
Stora. Många människor vill inte ta steget att bli partimedlemmar, däremot finns det frågor 
som partiet driver och som de vill engagera sig i. 
 
Moderaterna 
Vi ser möjligheterna till det som mycket goda. Det är också något som vi arbetar med för 
stunden. Mer än så kan jag inte utveckla det. 
 
17: Är opinionsundersökning något ni vill använda er av på er webbsida och vad skulle 
syftet vara? 
Vänsterpartiet 
Det är svårt att få några tillförlitliga svar via en opinionsundersökning på nätet, eftersom det 
ger en skev bild av samhället utifrån klass och kön. 
 
Socialdemokraterna 
Nej. De är inte trovärdiga. Partierna punktbevakar sådan undersökningar så de ger inga intres-
santa resultat. 
 
Centerpartiet 
Vi har möjligheten att ha röstningsfunktioner på vår hemsida ifall vi så önskar. Vi har använt 
den sällan. Vi tror att ”dagens fråga” är mer en funktion som lättar upp en hemsida än som 
bidrar till att besökaren känner att de blir lyssnade på. En dialog där besökaren kan förklara 
vad de tycker är mer meningsfull än att svara ja, nej, vet ej. 
 
Folkpartiet 
Syftet skulle i sådant fall vara att involvera personer. Rent statistiskt skulle en sådan opini-
onsundersökning inte ge något.  
 
Kristdemokraterna 
De är inte tillräckligt vetenskapliga. Däremot har vi redan idag frågor utlagda om huruvida 
man till exempel anser att fastighetsskatten bör avskaffas. 
 
Moderaterna 
Olika former av ”dagens fråga” ser jag främst som en kul grej att ha på en hemsida. Det är 
dock ingenting som jag tycker har med eDemokrati att göra. Det är i praktiken omöjligt att 
garantera en-person-en-röst-principen utan ett registreringsförfarande. Då är ändå tröskeln för 
hög för att alla besökare ska delta och ge ett korrekt underlag över vad besökarna tycker. 
 

  



 

För våra interna utvärderingar använder vi webbenkäter som går till våra aktiva, både natio-
nellt och lokalt. Det är ett oerhört viktigt och bra hjälpmedel för oss. På sikt kan en sådan me-
tod utökas till att även inkludera personer inte är aktiva i partiet. 
 
18: I de fall där medborgare aktivt kan delta genom er webbsida, tas någon hänsyn till 
att de som deltar inte nödvändigtvis behöver vara representativa för medborgare som 
helhet? 
Vänsterpartiet 
Ja, det är en av orsakerna till varför vi inte låter t ex debatterna på vårt diskussionsforum styra 
vår vardagspolitik, eftersom det kan ifrågasättas hur representativ diskussionen på forumet är 
för medlemmarna som kollektiv. Se även tidigare svar ovan. 
 
Socialdemokraterna 
Ja 
 
Centerpartiet 
Medborgare som framför sina åsikter till oss är alltid representanter för sig själva och inte för 
andra. 
 
Folkpartiet 
Ja, vi tolkar inte resultaten som om de är representativa.  
 
Kristdemokraterna 
Nej. Alla behandlas lika. 
 
Moderaterna 
Självklart finns en medvetenhet om detta. Det är också vad jag beskriver under fråga 17. 
 
19: Statistik visar att medborgare blir mindre politiskt aktiva och att valdeltagandet 
minskar, gör ni något för att locka medborgare till att delta i politisk verksamhet genom 
er webbsida? 
Vänsterpartiet 
Ja. Det finns ett flertal länkar på vår förstasida till olika uttalanden bland annat. Ett kalen-
darium samt ett debattforum. Vi har även information på flera språk, samt möjlighet att bli 
medlem via nätet. Dessutom en politisk fråga som vi byter med jämna mellanrum och som 
kan debatteras på sidan. 
 
Socialdemokraterna 
Ja. Genom Våra Agera! funktioner 
 
Centerpartiet 
Vi försöker göra det enkelt för människor att komma i kontakt med oss på riksnivå eller med 
oss på lokal nivå. Det gör vi för att vi vill att det dels ska vara enkelt att framföra sina syn-
punkter till oss men också för att alla ska känna att det är enkelt att komma med i vårt arbete. 
För de som väljer att bli medlem i centerpartiet så har vi ett community där vi erbjuder debatt, 
fakta. 
 
Folkpartiet 
Vi uppmanar besökare att aktivera sig på olika sätt och att bli medlemmar.  
 

  



 

Kristdemokraterna 
Ja. Vi hoppas genom vårt engagemang få fler aktiva. Vi kan också erbjuda medlemskap via 
vår webbsida. 
 
Moderaterna 
Framförallt har vi under de senaste åren fokuserat på medlemskap. Det har varit viktigt för oss 
att göra det enkelt att bli medlem och att vända vår medlemstrend. Under vissa perioder har vi 
också bjudit in till andra former där man under en begränsad tid tog på sig att göra vissa upp-
gifter i ex. sitt bostadsområde.  
 
Vi avser att utveckla formerna för engagemang under våren. 
 
20: I och med att medborgare är olika intresserade av politiken och deltar i olika grad i 
den politiska processen, hur anser ni att detta faktum bör hanteras och gör ni något för 
att väcka intresset på och för er webbsida för dessa medborgare? 
Vänsterpartiet 
Vi är ett litet parti med begränsade ekonomiska resurser vilket naturligtvis begränsar våra 
möjligheter. Dessutom så består våra medlemmar och sympatisörer i större grad än hos andra 
av lågavlönade och lågutbildade med helt andra internetvanor än hos högutbildade och högav-
lönade på högerkanten. Därför är hemsidan idag inte det optimala sättet för oss at nå ”vårt” 
folk. För oss är det fortfarande et komplement till mer traditionellt informationsarbete. 
 
Som ett led i försöken att engagera människor lokalt för oss och vår politik har vi lanserat et 
test med ett antal riksdagsledamöter som bloggar, med framför allt hemmamedia och hemma-
sympatisörer som målgrupp. Vi har då valt att inte använda någon av de gratistjänster som 
finns, utan har byggt en egen bloggmiljö med bas i Movable Type. Detta ger oss helt andra 
möjligheter att bygga bloggmiljön precis som inte bara vi utan den enskilde bloggaren vil ha 
det, samt bygga in automatisk notifiering till prenumeranter etcetera. Försöket har slagit så 
pass väl ut at vi kommer att utöka det till att även omfatta lokal och regionalnivå. 
 
Socialdemokraterna 
Vi vill uppmana fler att aktivera sig politiskt och delta i den politiska debatten. 
 
Centerpartiet 
I stort sett alla människor känner ett engagemang för någonting. En viktig uppgift för oss poli-
tiker är att göda det engagemanget och erbjuda möjligheter för människor att vara med och 
påverka. På vår hemsida vill vi ge människor möjlighet att få ökad kunskap kring våra frågor 
och att informationen är anpassad så att alla kan ta del av informationen. Det handlar om att 
göra sidan/informationen inbjudande samt ge möjligheter till människor med lässvårigheter 
och andra funktionshinder att ta del av informationen. Vi har idag även information på våra 
fem nationella minoritetsspråk på hemsidan. 
 
Folkpartiet 
Vi tror inte att vi via vår webbsida kan nå in till ointresserade personer. Det gör vi på andra 
sätt, tex genom köpt reklam och genom att synas i tidningarna och på tv. 
 
 
 
 
Kristdemokraterna 

  



 

Varje dag. Webbsidan är dock ingen isolerad ö. Här samverkar alla sätt att möta medborgar-
na: via media, genom reklam och direkta möten etc. Den personliga kontakten är dock över-
lägsen alla andra kanaler.  
 
Moderaterna 
Självklart arbetar vi med att locka personer som inte annars skulle vara särskilt aktiva i den 
politiska debatten eller personer som är aktiva, men som tidigare inte delat vår uppfattning.  
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