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Title

Freedom of information and democratic use of IT

Abstract

The potential of information technology as a means to invigorate democratic practise is
constantly under discussion. Regardless of the differing opinions as to the most suitable
way to utilise IT, there are certain democratic core values that have to be considered.
One of these is freedom of information, defined by us as the right of every citizen to
seek, obtain and express information.

The aim of this study is to explore whether the use of IT as a means to enhance
democracy can strengthen the citizens’ right to freedom of information. As an
instrument for analysis we use an article by Jan van Dijk, professor of communication
science. Dijk discusses the relationship between six different models of democracy and
fifteen particular applications of IT. Using the concept of communication patterns,
which demonstrate whether the information is controlled by a central unit (e.g. a
government or a political party) or by an individual (the citizen), he presents six
examples of how IT can be used to enhance democracy. Using the article as a starting
point, we examine whether the citizens’ right to seek, obtain and express information
can be strengthened by the use of IT in each of the six models of democracy. We
consider the motives that underlie a certain usage of IT as well as the communication
patterns.

We conclude that the use of IT can strengthen the right to freedom of information on
condition that the citizens are provided with information from a variety of sources and
that the applications of IT enable interactivity, thereby making it possible for the
individual citizen to express information. This type of IT usage is preferred when the
motivation is to increase and encourage citizen participation by creating more direct
forms for participation and decision making, which is the case in four of the models of
democracy examined. The IT applications favoured by the remaining two models are
intended to improve the quality of existing institutional politics. The information is
produced and transmitted by a central unit rather than by the individual citizen. It is not
used as a means to enable communication and political discussion between citizens or
between citizens and their representatives. Thus, the right to seek, obtain and express
information is not strengthened.
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1 Inledning

Frågan om hur informationsteknologi kan påverka demokratin har debatterats länge.
Oavsett om syftet är att stärka existerande demokratiformer, förnya föråldrade system
eller reformera hela det politiska styrelseskicket, är IT ett ofta lanserat verktyg, både
från politiskt och akademiskt håll. De senaste decennierna har visioner kring allt ifrån
utvidgade informationssystem till elektroniska val genomsyrat debatten. Samtidigt har
invändningar framförts från dem som ser vissa risker med ett okritiskt förhållningssätt
till den nya teknikens demokratifrämjande möjligheter. Demokrati är inte ett entydigt
begrepp. Dess innebörd kan tolkas på olika vis, och de olika tolkningarna kan stå i skarp
konflikt med varandra, vilket även påverkar synen på IT:s demokratiska potential.
Synen på IT och tillämpningen av IT som ett demokratifrämjande verktyg styrs alltså av
den demokratiuppfattning man förespråkar.

Vi har valt att studera den del av debatten som ställer sig positiv till idén om IT som ett
demokratifrämjande verktyg. Debatten kan belysas ur många perspektiv. Oavsett hur
man anser att IT bör användas finns det vissa grundläggande demokratiska värden som
måste beaktas. Ett av dessa är informationsfrihet. Alla politiska system som gör anspråk
på att vara demokratiska ser informationsfrihet som en självklar förutsättning för
demokrati. Att informationsfriheten är en formell rättighet innebär dock inte att den i
verkligheten behandlas på samma sätt i alla demokratier. Dessa kan verka mer eller
mindre aktivt för att främja informationsfriheten, t.ex. genom IT-användning. Anders R.
Olsson, frilansjournalist och författare, uttrycker sin syn på informationsfrihet,
demokrati och IT på följande sätt: ”Informationsfrihet [...] är en förutsättning för
demokratin. [---] När IT-samhället byggs upp måste ett av fundamenten vara största
möjliga informationsfrihet”(1996, s. 11-13). Informationsfriheten är alltså en rättighet
som tydligt kan påverkas av IT-användning.

Vi menar att dessa frågor är av stort intresse för biblioteks- och informations-
vetenskapen, liksom för alla som på olika sätt arbetar med frågor om informationsfrihet.
Vi anser även att frågan är relevant för folkbiblioteken, då dessa anses ha ett
demokratifrämjande uppdrag. Det internationella folkbiblioteksmanifestet inleds med
följande ord:

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden.
De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas
egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en
fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information (Unescos
folkbiblioteksmanifest 1994, Stockholm 1995).
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I manifestet anges vidare folkbibliotekens uppgift vara att sörja för fri tillgång till all
slags kunskap och information. Vi anser att detta kan tolkas som att folkbiblioteket,
genom att verka för en fri och obegränsad tillgång till information, kan bidra till att främja
medborgarnas demokratiska deltagande. IT är ett av de mest väsentliga hjälpmedlen i
förverkligandet av detta uppdrag. Man framhåller i manifestet även bibliotekens plikt att
tillgängliggöra informationsteknologi för alla och undervisa i hur man använder det.

Bibliotekens demokratifrämjande uppdrag betonas även av IFLA (International
Federation of Library Association and Institutions). FAIFE (Free Access to Information
and Freedom of Expression) är ett initiativ inom IFLA som verkar för att skydda och
främja individens rätt till åsikts- och uttrycksfrihet samt rätten att fritt söka och ta emot
information. Denna rättighet benämns inom IFLA/FAIFE intellektuell frihet. I IFLA:s
förklaring om bibliotek och intellektuell frihet fastslås att ”Intellectual freedom is the
basis of democracy. Intellectual freedom is the core of the library concept”
(http://www.ifla.org/faife). I en artikel av Tomas Lidman (1998), f.d. riksbibliotekarie,
betonas vikten av att man i bibliotekssammanhang är medveten om att bibliotekens
funktion i det demokratiska samhället är att garantera en fri och allmän tillgång till
information.

Vi vill alltså studera informationsfrihetens betydelse i relationen mellan IT och
demokrati. Tolkningarna av denna relation är många och skiftande. Informationsfrihetens
betydelse i sammanhanget kan variera beroende på vilken tolkning man utgår från. För
att kunna föra en meningsfull diskussion om demokratifrämjande och IT-användning, är
en medvetenhet om problematiken i dessa frågor nödvändig. Vi anser att
informationsfrihet är en avgörande faktor för folkbibliotekens demokratiuppdrag, och att
IT är ett viktigt redskap för att realisera detta. Vårt arbete skulle därför kunna vara
behjälpligt i en debatt kring folkbibliotekens demokratifrämjande uppdrag, men även vara
av intresse för diskussionen om IT och demokrati i stort. Det skulle också kunna fungera
som en utgångspunkt för vidare forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Diskussionen kring möjligheterna att stödja demokratin och informationsfriheten får inte
avstanna, utan bör förnyas i takt med samhälls- och teknikutvecklingen.

1.1 Informationsfrihet

För att underlätta förståelsen av uppsatsens syfte och frågeställning, vill vi först
redogöra för olika aspekter av begreppet informationsfrihet samt förklara hur vi själva
väljer att definiera det.

Anders R. Olsson, jurist och frilansjournalist med specialistkunskap inom yttrande-
frihet, demokrati och IT, diskuterar i boken IT och det fria ordet (1996) begreppet
informationsfrihet i en politisk kontext. Han menar att denna rättighet är skyddad på
såväl internationell som nationell nivå. Han utgår från Förenta Nationernas allmänna
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deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen angående skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt den svenska
regeringsformen för att belysa begreppets olika betoning i riktlinjer och lag. De två
förstnämnda konventionerna uttrycker följande:

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att
utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och
tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser (FN:s allmänna
deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19).

Envar ska äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att
mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och
oberoende av territoriella gränser (Europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna, artikel 10).

Termen informationsfrihet nämns inte uttryckligen, men är enligt Olsson det som
åsyftas med begreppen åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Formuleringarna i de båda citaten
skiljer sig något åt, men det är ändå tydligt att innebörden överensstämmer. Kärnan i
dessa rättigheter är medborgarnas rätt att söka, sprida och mottaga information.
Formuleringen som används i den svenska regeringsformen uppvisar stora likheter med
de två nyss nämnda, men presenterar yttrande- och informationsfrihet som två skilda
saker:

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar,
samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del
av andras yttranden (Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter).

Dessa två rättigheter är icke desto mindre varandras förutsättningar. Vi anser därför att
alla tre citaten visar på en i huvudsak överensstämmande syn på informationsfrihet som
ett demokratiskt värde.

IFLA/FAIFE:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet kan tolkas som ännu en
definition av informationsfrihet. Det IFLA/FAIFE kallar intellektuell frihet innebär både
rätt till kunskap och yttrandefrihet, vilket är ”två aspekter av samma princip. Rätten till
kunskap är en förutsättning för tanke- och samvetsfrihet; tanke- och samvetsfrihet är
nödvändiga villkor för fri tillgång till information” (IFLA:s förklaring om bibliotek och
intellektuell frihet, 1999). Detta bekräftar ytterligare vår uppfattning att innebörden i
åsiktsfrihet och yttrandefrihet kan sägas utgöra grunden för informationsfrihet.

Informationsfrihet är alltså en förutsättning för demokrati. Article 19 är en internationell
organisation som arbetar för att främja till åsikts- och uttrycksfrihet samt informations-
frihet. I skriften Information, freedom and censorship (1988) uttrycks detta på följande
sätt: ”Freedom of expression and freedom of information are not only basic to the
development of the human personality, but are essential for full democratic participation
in society. Without full information, the citizen cannot criticize policy (1988, s. x).”
Medborgerligt deltagande i politiken fordrar informationsfrihet.
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Detta hävdas även av Michel Catinat & Thierry Vedel (2001) i artikeln ”Public policies
for digital democracy”. Catinat är professor vid College d’Europe i Brugge och Vedel
forskar vid Centre National de la Recherche Scientifique i Paris. De menar att för att man
ska kunna förverkliga det de betecknar digital demokrati, d.v.s. demokrati som stödjer sig
på IT, måste några av demokratins grundläggande värden säkras. Ett av de allra viktigaste
värdena är fri kommunikation och fri tillgång till information. Författarna menar att
informationsfrihet alltid varit en central del i demokratin, då medborgarnas delaktighet i
det politiska styret kräver att de är välinformerade och har möjligheter att diskutera.

För att begreppet informationsfrihet ska ha en reell innebörd, bör det finnas praktiska
förutsättningar för dess utövande. Ekonomiska, fysiska och geografiska faktorer, såväl
som utbildningsmässiga, sociala och kulturella omständigheter påverkar medborgarnas
möjligheter att söka, mottaga och sprida information. Vi anser att det är viktigt att vara
medveten om komplexiteten i dessa frågor. Vad gäller exempelvis tillgängligheten till
offentlig information, finns stora nationella skillnader. Den svenska offentlighets-
principen är unik i sitt slag. Då vi talar om informationsfrihet är det därför med
reservation för skillnaderna i lagstiftning kring offentliga uppgifter. Eftersom
undersökningen behandlar ideala modeller av verkligheten har vi dock ingen möjlighet att
gå in på de praktiska omständigheter som påverkar relationen mellan IT och demokrati.

Vi definierar informationsfrihet som medborgarnas rätt att fritt söka och inhämta samt
sprida information. Att kunna söka och inhämta information är en av förutsättningarna
för informationsfrihet. Det finns en skillnad mellan att söka och att inhämta information,
då det ena kan förekomma utan det andra. Vi anser dock att informationssökning i det
här sammanhanget är mindre intressant om den inte åtföljs av informationsinhämtning.
Då begreppen inte helt kan separeras använder vi oss därför av båda termerna, men då vi
anser att de tillsammans utgör en aspekt av informationsfrihet behandlar vi dem i
undersökningen som en enhet. Den andra aspekten av informationsfrihet är rätten att
fritt sprida information. För att informationsfrihet ska ha en meningsfull innebörd anser
vi att båda dessa aspekter måste tillgodoses.

1.2 Syfte och frågeställning

Vi utgår från antagandet att det existerar olika tolkningar av begreppet demokrati och
dess innebörd samt dess praktiska tillämpning. Vi förutsätter även att dessa tolkningar
påverkar synen på hur IT kan användas för att främja demokrati. Det kan innebära att
stärka, utveckla eller förnya existerande demokratiformer, men också att skapa helt nya
strukturer för demokratiskt styre. Informationsfrihet är ett grundläggande demokratiskt
värde, och vi vill därför undersöka huruvida medborgarnas möjligheter att utöva
rättigheten kan tillgodoses eller stärkas av IT-användning som syftar till att främja
demokrati. Finns det skillnader i hur medborgarnas rätt att fritt söka och inhämta samt
sprida information kommer till uttryck i enskilda IT-tillämpningar, demokrati-
uppfattningar och relationen dem emellan?
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Följande frågor ligger till grund för undersökningen:

Kan IT-användning i demokratifrämjande syfte stärka informationsfriheten?
Om så är fallet, hur och varför?
Om inte, varför?

1.3 Metod och urval av material

Med utgångspunkt i syftet har vi bedömt att en litteraturstudie är den bäst lämpade
undersökningsmetoden. Problemområdet är omfattande och kräver en övergripande
förståelse för forskningen och debatten runt dessa frågor. Genom en litteraturstudie har
vi fått en översiktlig bild av olika teorier och idéer som genomsyrar diskussionen.

Vi var från början medvetna om komplexiteten i debatten om IT som demokrati-
främjande verktyg. Även själva begreppsanvändningen för att beskriva detta är
skiftande. Vi insåg därför vikten av att inledningsvis granska terminologin inom debatten
för att kunna konstruera en effektiv sökstrategi. Enkla sökningar i ämnesdatabaser gav
oss en uppfattning om de vanligast förekommande termerna och begreppen. Med dessa
sökord genomförde vi sedan kombinationssökningar i ämnes- och artikeldatabaser som
Dialog, ELIN och LISA samt bibliotekskataloger, vilket resulterade i stora mängder
material. Urvalet har gjorts utifrån den definition av problemområdet vi formulerar i
syfte och frågeställning.

Debatten kring IT och demokrati har pågått under flera decennier. Den snabba teknik-
utvecklingen och Internets genombrott på 1990-talet gav frågorna förnyad aktualitet.
Bristen på empiriskt grundad forskning kring den nya teknikens påverkan på demokratin
gjorde att den tidiga debatten ibland var av mer spekulativ än faktabaserad karaktär.
Sedan dess har mer omfattande forskningsinsatser ägnats IT:s utveckling, vilket har
medfört att de senare årens debatt blivit mer nyanserad. Av naturliga skäl anser vi att
den litteratur som specifikt behandlar debatten om hur IT kan stärka demokrati bör vara
så aktuell som möjligt. Vi försöker därför i mesta möjliga mån begränsa urvalet av denna
till de senaste fem årens litteratur.

Studierna av materialet gav oss en god förståelse för de problemområden vi vill belysa
med undersökningen. Samtidigt bekräftades vår uppfattning att både teorier om och
tillämpningar av demokrati är många och skiftande. Även sambandet mellan IT och
demokrati kan ge upphov till många olika tolkningar. Vi bedömde därför att ett
schematiskt tillvägagångssätt krävdes för att kunna angripa frågeställningen. Ett sätt att
uttala sig om en komplex verklighet är att konstruera modeller som är idealiserade
framställningar av det fenomen man vill studera. Man kan då medvetet framhäva vissa
drag och förenkla eller utesluta andra (Goldmann, Petersen & Österud, 1997). I artikeln
”Models of democracy and concepts of communication” utgår kommunikationsvetaren
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Jan van Dijk från sådana modeller. Ett antal demokratimodeller, som delvis hämtas från
statsvetaren David Held, sammanförs med olika IT-tillämpningar. Relationen mellan
dessa bygger Dijk på antagandet att olika tolkningar av demokrati kräver olika IT-
främjande åtgärder. Då uppsatsens frågeställning bygger på samma antagande fann vi att
Dijks text utgör ett mycket användbart redskap för analys. I en tidigare artikel försöker
Dijk (1996) även genom empiriska undersökningar påvisa hur hans teori kan appliceras i
faktiska situationer. Vi anser att det faktum att teorin förankras i empiri skänker teorin
ytterligare trovärdighet. Med Dijks framställning av relationerna mellan demokrati-
modellerna och IT-tillämpningarna som ramverk, kan vi analysera betydelsen av
informationsfrihet i relationen mellan IT och demokrati.

1.4 Disposition

I kapitel 2 presenteras våra källor samt centrala begrepp och en introduktion till debatten
om IT och demokrati. Då vi använder teorin i Jan van Dijks artikel som ett analys-
verktyg ägnas hela kapitel 3 åt en genomgång av texten. För en djupare förståelse av
Dijks teori beskrivs även närmare de teoretiker han stödjer sig på i sin analys. Fjärde
kapitlet innehåller vår analys av informationsfrihetens betydelse i relationen mellan IT
och demokrati. I kapitel 5 redovisas och diskuteras våra slutsatser. Det sjätte och sista
kapitlet innehåller litteraturförteckningen.
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2 Bakgrund

Kapitlet redogör för den tidigare forskning vi tagit del av. Litteraturgenomgången i
avsnitt 2.1 presenterar våra källor. Dessa är indelade i grupper baserade på olika
aspekter av undersökningen. I avsnitt 2.2 diskuteras därefter de begrepp vi anser är
särskilt viktiga för förståelsen av uppsatsen. Slutligen ger vi i avsnitt 2.3 en översiktlig
bild av den debatt kring IT och demokrati som utgör en viktig del av bakgrunden till
uppsatsens frågeställning.

2.1 Litteraturgenomgång

Inför vår litteraturstudie har vi försökt få en heltäckande bild av teorierna kring ämnet
samt de dominerande begreppen i diskussionen. I vissa fall har vi konsulterat flera källor
för att få en fullständig förståelse för en enda term eller en idé, och i andra fall har en
enda text varit användbar för många aspekter av ämnet. Då debatten om IT och
demokrati är global och vår undersökning förs på ett teoretiskt plan, inkluderar vi både
utländsk och svensk litteratur. Källorna anknyter ofta till specifika aspekter av vårt
problemområde, men utgör samtidigt en kollektiv faktabas över ett mångfacetterat ämne.
Den begreppsmässiga indelningen fungerar som en metod att på ett pedagogiskt och
systematiskt sätt presentera våra källor. Vi vill dock framhålla ämnets tvärvetenskapliga
kvaliteter och poängtera att kategorierna i praktiken ofta överlappar varandra.

Diskussionen om IT och demokrati är till stor del en politisk diskussion. Även då den är
rent teoretisk genomsyras den av en politisk realitet. För att komplettera den
akademiska litteraturen använder vi oss även av politiska dokument såsom
regeringspropositioner, offentliga utredningar, officiella riktlinjer och internationella
konventioner. Författarna som bidrar till dessa dokument är ofta verksamma även i den
akademiska forskningen kring ämnet, vilket illustrerar de nära kopplingarna mellan
diskussionen i den akademiska respektive politiska sfären.

 2.1.1 Litteratur om demokrati

Demokratins vidmakthållande skyddas i flera internationella stadgar. Några av de
offentliga förklaringar vi använt oss av är Förenta Nationernas Millenniedeklaration och
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allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dessa erbjuder en kortfattad men
tydlig tolkning av demokratibegreppet.

Vår främsta källa vad gäller demokratins historik och utveckling är David Helds
Demokratimodeller. Syftet med Helds text är tvådelat: dels att ge en historisk översikt,
dels att blicka framåt. En av avsikterna är att ge en introduktion till framför allt centrala
västerländska demokratimodeller, från det antika Grekland till nutid. I denna
presentation identifieras tio demokratimodeller:

• klassisk demokrati
• beskyddande respektive utvecklande republikanism
• beskyddande respektive utvecklande liberal demokrati
• direkt demokrati
• konkurrensgrundad elitdemokrati
• pluralism
• lagstyrd demokrati
• deltagardemokrati
• demokratisk autonomi
• kosmopolitisk demokrati

Demokratimodellernas respektive historia, utveckling, ideologiska bakgrund och inbördes
relationer granskas kritiskt i kronologisk ordning. De första fyra modellerna rubriceras
som klassiska demokratimodeller, och de följande fyra som samtida. De två sista
demokratimodellerna, demokratisk autonomi och kosmopolitisk demokrati, sorterar inte
under endera kategorin, utan avses illustrera frågan om vad demokrati bör betyda idag,
som Held ställer i bokens andra del.

I en artikel av Jan van Dijk analyseras Helds demokratimodeller i förhållande till ett urval
IT-tillämpningar. Då vi bygger vår egen analys på Dijks artikel, anser vi det motiverat att
utgå från samma källor. Helds introduktion är samtidigt ingående och schematisk och
redogör på ett överskådligt sätt för de olika demokratiuppfattningarnas utmärkande drag.
Demokratimodeller har utkommit i två utgåvor. Den första publicerades 1987 och är
utgångspunkt för Dijks analys. Vi har även tagit del av den senare från 1996. Här har
framför allt presentationen av demokratimodellerna reviderats kraftigt. Modellerna som i
den senare utgåvan benämns beskyddande respektive utvecklande republikanism, samt
beskyddande respektive utvecklande liberal demokrati, bestod ursprungligen bara av två
modeller, beskyddande och utvecklande demokrati. Det sista kapitlet i upplagan från
1996, där kosmopolitisk demokrati avhandlas, är också ett senare tillägg. Innehållet i
presentationerna av de demokratimodeller Dijk använder i sin analys är dock oförändrat,
liksom Helds ursprungliga syfte med sin bok.

SNS Demokratiråd är knutet till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och utgörs av
fristående forskare som presenterar begrepp, analyser och resultat från undersökningar
av demokratins normer och funktionssätt. Syftet är att genom årliga rapporter stimulera
till en konstruktiv och saklig debatt kring demokratins villkor. Vi har tagit del av två av
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deras årsrapporter, Demokrati som dialog  från 1995 och Demokrati och
medborgarskap från 1998. I den första texten utvärderas den svenska demokratin utifrån
tre centrala kriterier, sammanställda av författarna själva. Dessa kriterier är medborgar-
styrelse, rättsstat och handlingskraft inom staten. Demokratidefinitionen används alltså
som ett instrument för kritisk granskning. Den senare texten fokuserar på den enskilde
medborgarens delaktighet i demokratin och baseras på en rikstäckande intervju-
undersökning. Båda dessa skrifter har använts i vår beskrivning av begreppet demokrati
och dess innebörd.

Den svenska Demokratiutredningen, som tillsattes 1997, är en parlamentariskt
sammansatt utredning bestående av politiska ledamöter och sakkunniga från olika
samhällssektorer i syfte att studera det svenska folkstyrets förutsättningar inför 2000-
talet. Undersökningsområdena omfattar bl.a. ekonomins internationalisering, Sverige i
EU, IT och folkrörelsernas utveckling (Göransson m.fl., 2000, s. 279). I
Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på
2000-talet (SOU 2000:1) sammanställs samtliga forskningsområden till en heltäckande
analys av den svenska demokratin. Vi har framför allt tagit del av författarnas diskussion
kring betydelsen av engagerade medborgare i en demokrati.

I Samhällsdialogen, en rapport från Kommunikationsforskningsberedningen (1998),
framhåller Tomas Ohlin, professor vid Linköpings universitet, betydelsen av både
samråd och diskussion medborgare emellan och tekniska lösningar för att föra ut
medborgarnas åsikter. I rapporten utformas programpunkter för hur forskningen kring
IT-stödda demokratiska aktiviteter kan förbättras. Målet för detta demokratiprogram
bör enligt Ohlin vara att utvidga samhälleliga nät och kontaktsystem för ökad praktisk
och ekonomisk tillgänglighet.

 2.1.2 Litteratur om IT som demokratifrämjande verktyg

Här presenteras litteratur som berör olika aspekter av debatten kring IT och demokrati
och som har bidragit till definitioner och förståelse av begreppen IT och IT som
demokratifrämjande verktyg.

För att kunna ge en så korrekt definition av termen informationsteknik som möjligt, har
vi använt oss av flera källor. Vi jämför formuleringar ur IT-kommissionens
arbetsprogram 1995 samt regeringspropositionen Ett informationssamhälle för alla
(2000), där IT presenteras som ett samlingsbegrepp för olika tekniker för hantering av
information i olika former. Vi har även använt IT i kulturens tjänst (1997) av samma
anledning.

Jan van Dijks artikel ”Models of democracy and concepts of communication”, som ligger
till grund för vår analys, återfinns i antologin Digital democracy: issues of theory and
practice, som han tillsammans med Kenneth Hacker även är redaktör för. Dijks artikel
behandlas ingående i kapitel 3 i uppsatsen. Boken innehåller ett flertal artiklar av
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internationella teoretiker kring frågan om hur IT, Internet och World Wide Web påverkar
demokrati idag – ett fenomen de väljer att benämna digital demokrati. Boken är uppdelad
i fyra delar: introduktion och historia, teoretiska aspekter, praktiska aspekter och
slutsatser. De teoretiska frågorna kretsar runt demokratibegreppet och IT:s roll i det
politiska systemet i allmänhet, medan de praktiska ur ett politiskt perspektiv berör
tillämpningsprinciper, jämlikhetsaspekter, innehåll och design. Dijks artikel tillhör den
andra delen.

Vi har även funnit en tidigare artikel av Dijk (1996), ”Models of democracy – behind the
design and use of new media in politics” användbar. Den senare artikeln i Digital
democracy är en omarbetning av denna, men innehållet är i stort överensstämmande.
Även här behandlar Dijk frågan om hur IT kan användas i olika demokratimodeller.
Artikeln presenterar även ett antal försök att bekräfta teorins tillförlitlighet genom
empiriska undersökningar.

För att få klarhet i alla begrepp Dijk använder i sin artikel har vi konsulterat några av de
referenser han själv anger. De fyra mönster för informationsflöde Dijk använder i sin
analys konstruerades ursprungligen av de holländska kommunikationsvetarna Bordewijk
och van Kaam. Mönstren har sedan internationaliserats av den brittiske
kommunikationsvetaren Denis McQuail, vars version van Dijk utgår ifrån. McQuails
mönster för informationsflöde återfinns i hans bok Mass communication theory. An
introduction (1987). McQuail redogör även för flera kommunikationsvetenskapliga
begrepp, definitioner och teorier inom forskningen kring massmedia.

Två demokratimodeller som diskuteras i Dijks artikel hämtas inte från Held, utan är
konstruerade av Dijk själv. För en ökad förståelse för demokratimodellen
folkomröstningsdemokrati har vi till stor del använt olika texter av Benjamin Barber, som
refereras till av Dijk. Barber är en av de främsta demokratiteoretikerna idag och en flitig
deltagare i debatten om demokrati och IT. I boken Strong Democracy från 1984
presenterar Barber argument för medborgarskap och deliberation1. Den demokratiteori
han förespråkar utmärks av flera av de karakteristika Dijk definierar folkomröstnings-
demokrati med, och kan därför betraktas som en variant av Dijks modell. Barber
medverkar även i antologin IT i demokratins t jänst  (1999), som ingår i
Demokratiutredningens skriftserie och består av bidrag från ett tiotal författare, men
intar där ett mer skeptiskt förhållningssätt till IT:s demokratiska potential. I sin text ”En
plats för kommers eller en plats för oss?” höjer han ett varnande finger för ett alltför
oreserverat välkomnande av alla nya tekniska hjälpmedel och poängterar vikten av att
den nya tekniken ställs i demokratins tjänst, och inte tvärtom.

Dijk refererar i sin definition av libertariansk demokrati till ett antal demokratiteoretiker
som han anser är representativa för denna ideologi. Jon Katz var under 1990-talet en av
förespråkarna för den digitala revolutionen och publicerade bl.a. flera artiklar i tidskriften

                                                
1 deliberation: överläggning, rådslagning, diskussion eller debatt, oftast i politiska sammanhang.
(Nationalencyklopedin, 2003).
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Wired, som är en amerikansk datatidskrift med fokus på Internet. I artikeln ”Birth of a
digital nation” (Katz, 1997) granskas nya former för digital masskommunikation, och
huvuddragen i Katz politiska ideologi skisseras och jämförs med andra former av
demokrati. Dijk refererar även till essän Cyberspace and the american dream: a magna
carta for the knowledge age (1994), ett manifest över centrala libertarianska värderingar
och argument. Författare är Esther Dyson, ekonom, företagsledare och författare; George
Gilder, ekonom och författare; George Keyworth, fysiker och politiker, och Alvin
Toffler, författare och sedan länge aktiv inom debatten om IT och demokrati.

En källa som inte refereras till av Dijk, men som ändå varit till hjälp för vår förståelse av
hans artikel, är Ivan Horrocks och Lawrence Pratchetts Democracy and new technology,
som vi hämtat från hemsidan till den internationella tankeverkstaden Club of
Amsterdam. Horrocks undervisar vid The Open University i USA och Pratchett vid De
Montfort University i Storbritannien. Båda har publicerat flera texter i ämnet IT och
demokrati. I artikeln diskuteras de olika effekter IT kan ha på olika former av demokrati,
vilket för oss bidragit till den övergripande förståelsen för IT:s betydelse för demokrati,
och för enskilda demokratiuppfattningar.

För att få en översiktlig bild av debatten kring IT och demokrati, har vi läst Lars Nords
IT och demokrati (2002). Nord, som är föreståndare för Demokratiinstitutet i Sundsvall,
docent i statskunskap med politisk kommunikation och mångfaldig författare, erbjuder i
sin text en introduktion till denna debatt. Bokens innehåll är uppdelat i olika teman, vilka
baseras på både aktuell forskning och principiella frågor inom respektive tema. Enligt
detta mönster avhandlas frågor om IT i relation till medborgarna, politiken och medierna.
I likhet med Dijk fokuserar Nord främst på frågan om IT och demokrati utifrån ett
politiskt och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.

I antologin Cyberdemocracy : technology, cities and civic networks (1998) studeras
argument för och emot det författarna benämner elektronisk demokrati. Genom att
granska och utvärdera ett antal fallstudier av projekt för IT-stödd demokrati som
genomförts internationellt undersöker man IT:s demokratiska potential. Man behandlar
särskilt fenomenet ”civic networking”.2 Rörelsen syftar till att vitalisera demokratin
genom att medborgarna själva samarbetar i lokala nätverk. Redaktörerna Cathy Bryan,
Roza Tsagarousianou och Damian Tambini arbetar alla med frågor kring IT och dator-
förmedlad kommunikation. Tsagarousianou forskar kring bl. a. mass-kommunikation, IT
och demokrati vid CAMRI (Communication and Media Research Institute), som är
knutet till University of Westminster. Av de texter antologin innehåller har vi använt oss
av två. Den första texten, ”Electronic democracy and the civic networking movement in
context” är skriven av samtliga tre redaktörer och presenterar elektronisk demokrati,
civic networking, och sammanhangen de diskuteras i. ”Electronic democracy and the

                                                
2 Anders R. Olsson (1999) översätter termen med ”gräsrotsmakt”, som är ett snävare begrepp. Civic networking
innefattar mer än gräsrotsrörelser. Initiativen till projekten kan komma från statliga myndigheter likaväl som
från medborgarna själva. Därför benämner vi i fortsättningen denna politiska riktning med dess engelska
namn.
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public sphere – opportunities and challenges” av Tsagarousianou är en sammanfattande
diskussion kring slutsatserna av de undersökta projekten. Båda artiklarna har varit till
stor hjälp i vår undersökning av debatten om IT och demokrati.

Anders R. Olssons presenterar i sin text Elektronisk demokrati (1999) begreppet
elektronisk demokrati och dess implikationer på teoretisk och praktisk nivå. De
huvudsakliga avsikterna är att studera tre internationellt uppmärksammade försök till
elektronisk demokrati samt redogöra för ett antal alternativa former för ökat
medborgerligt deltagande i den demokratiska processen medelst IT. Olssons kritiska
studier av olika försök med IT-stödd demokrati belyser både förtjänster och svagheter
hos respektive projekt, och ger en mångfacetterad bild av begreppet elektronisk
demokrati. I den historiska överblicken återges i stora drag den debatt kring IT och
demokrati som pågått sedan 1970-talet och ges exempel på projekt och IT-satsningar i
USA och Europa. Samtidigt granskas politiska och sociala aspekter av IT i avsikt att
utröna i vilka sammanhang IT betraktas som ett hot respektive möjlighet.

För att jämföra begreppsanvändningen vad gäller IT som demokratifrämjande verktyg,
har vi läst ”Digital democracy: an introduction” (1999) av B. N. Hague och B. D. Loader.
Båda är verksamma i den tvärvetenskapliga forskningsenheten The Community
Informatics Research and Applications Unit (CIRA) vid Teesside University. Artikeln
ingår i en samling texter kring frågan om IT och demokrati ur olika perspektiv, och ger en
introduktion till dessa frågor. I samma syfte har vi konsulterat en text av Jens Hoff,
“Technology and social change: the path between technological determinism, social
constructivism and new institutionalism” (2000). Hoff är filosofie doktor och lektor i
offentlig förvaltning och informatik vid Institut for Statskundskab, Köpenhamns
Universitet. Texten är tagen ur antologin Democratic governance and new technology,
som behandlar frågor om hur ny informationsteknik påverkar det politiska systemen i
västerländska demokratier.

Alice Robbin, Christina Courtright och Leah Davis är alla verksamma vid Indiana
University i Bloomington, USA. Deras artikel ”ICTs and political life” (2003) redogör
för och analyserar huvuddragen i ett antal texter som behandlar olika aspekter av
debatten kring IT och demokrati. Denna text har varit behjälplig framför allt i
definierandet av IT:s främsta demokratifrämjande kvaliteter, och även bidragit till att ge
en överblick över den mångstämmiga debatten.

 2.1.3 Litteratur om informationsfrihet

Informationsfrihet är ett begrepp vars innebörd som ett demokratiskt värde kan
definieras på olika sätt. I den internationella organisationen IFLA/FAIFE:s förklaring om
bibliotek och intellektuell frihet framhålls att den intellektuella friheten är en
grundläggande rättighet för alla människor. Innebörden i begreppet intellektuell frihet
hämtas från artikel 19 i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna. I Anders R. Olssons bok IT och det fria ordet – myten om Storebror
jämförs formuleringar om informationsfrihet i FN:s allmänna deklaration över de
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mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och den svenska regeringsformen, för att visa på små men viktiga skillnader
i definitionerna av informationsfrihet. Citaten ur de internationella konventionerna har vi
också hämtat ur Konventionssamling i mänskliga rättigheter (Melander, 1990).

Catinats och Vedels artikel ”Public policies for digital democracy” (2000) ingår i
antologin Digital democracy: issues of theory and practice och behandlar statliga
auktoriteters roll i den digitala demokratin. Vi har använt artikeln i våra resonemang om
informationsfrihetens betydelse för digital demokrati.

 2.1.4 Litteratur om folkbibliotekens demokratiuppdrag

För den inledande diskussionen om folkbibliotekens demokratiuppdrag har vi studerat
Unescos folkbiblioteksmanifest, dokument från IFLA/FAIFE samt artikeln ”The
libraries’ role in the development of democratic societies” av Tomas Lidman. På vilket
sätt detta uppdrag bör tolkas och genomföras kan diskuteras. I texterna från
IFLA/FAIFE och Lidman betonas vikten av att biblioteken alltid värnar om
informationsfriheten, då denna rättighet är en väsentlig förutsättning för demokrati.

 2.2 Centrala begrepp

Under denna rubrik presenteras de i uppsatsen vanligast förekommande begreppen:
demokrati, informationsteknik och IT som demokratifrämjande verktyg. Vi vill här
förtydliga deras respektive innebörd, samt belysa deras betydelse för undersökningen.
Alla begrepp låter sig inte enkelt sammanfattas eller definieras, men där det är möjligt har
vi infogat den definition vi begagnar oss av.

 2.2.1 Demokrati

Ordet demokrati härstammar från grekiskan och betyder i direkt översättning folkstyre.
Begreppet introducerades c:a 400 f.Kr., då det blev statsskick i den grekiska statsstaten
Aten. Med folkstyre avsågs ursprungligen en styrelseform där medborgarna i staten hade
rätt och skyldighet att delta i den politiska processen genom debatt, omröstningar, val
och innehav av politiska poster. Innebörden av begreppet har dock komplicerats
väsentligt sedan dess. De senaste seklernas politiska utveckling har gjort det omöjligt att
tala om en enda form för utövande av demokrati.

David Held (1997) menar att en av anledningarna till att demokrati som ideologi kan ge
upphov till så många olika uttryck är de tolkningsmöjligheter som ryms inom begreppet
folkstyre. Några av de frågor han ställer i samband med tolkningarna är vilka som ska
betraktas som ”folket”, på vilket sätt ”folket” ska delta och hur långt styret ska sträcka
sig. En annan avgörande faktor är enligt Held frågan om demokratins inneboende värden,
vilka han bl.a. definierar som jämlikhet, frihet, samhällsnytta, behovstillfredsställelse och
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effektiva beslut. Dessa värden utgör motiveringar för demokrati men kan betonas på
olika sätt och olika mycket inom olika demokratiuppfattningar.

En enda internationellt övergripande definition av demokratins innebörd existerar inte,
men många organisationer har engagerat sig i att främja utvecklingen av demokrati i
världen. Vid Förenta Nationernas millennietoppmöte i New York september 2000 antog
medlemsländerna Millenniedeklarationen, ett dokument där staterna ställer sig bakom
vissa åtaganden. Dessa åtaganden omfattar bl.a. fred, jämlikhet, miljöskydd och
demokrati. I deklarationen konstateras: ”Vi skall göra vårt yttersta för att främja
demokratin och stärka rättssäkerheten, liksom respekten för alla internationellt erkända
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive rätten till utveckling ”(FN:s
Millenniedeklaration § 24). I samma dokument hänvisas till de ändamål och principer
som är inskrivna i Förenta Nationernas stadgar. För ett förtydligande av vad som i
sammanhanget betecknas som demokrati kan vi alltså vända oss till artikel 21 i FN:s
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna:

1. Envar har rätt att ta del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall
uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skall äga rum med tillämpning av allmän och
lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden
(Konventionssamling i mänskliga rättigheter, Göran Melander (red.), Stockholm, 1990, s.
16).

Ett mer pragmatiskt sätt att angripa det mångtydiga demokratibegreppet kan illustreras
av den modell som presenteras i SNS Demokratiråds Demokrati som dialog. Modellen
är tänkt att användas som ett mätinstrument för att utvärdera kvaliteten i den svenska
demokratin. Kriterierna för modellen sammanfattas i tre minimikrav som, om de
uppfylls, utgör den ideala demokratin. Dessa egenskaper är medborgarstyrelse, rättsstat
och handlingskraft. Med medborgarstyrelse avses den styrelseform där medborgarna
under jämlika villkor diskuterar och fattar beslut i gemensamma ärenden. Rättsstat
innebär att medborgarna tillmäts både formella och reella fri- och rättigheter,
rättssäkerhet och att konstitutionell maktdelning gäller. Att garantera handlingskraft
anses av författarna vara en av demokratins främsta utmaningar. Detta infrias främst
genom att beslutsfattarna äger beslutsförmåga och kan utöva kontroll över
genomförandet. Handlingskraften får dock inte inkräkta på medborgarstyrelsen
(Rothstein, 1995).

Tanken om medborgarskap är central i demokratin, då demokrati som styrelseform
grundas i uppfattningen att medborgarna i staten har vissa grundläggande rättigheter att
påverka det politiska styret. Medborgarskap bygger på idén om människors lika värde,
vilket innebär att alla individer är fullvärdiga samhällsmedlemmar och har både fri- och
rättigheter och skyldigheter (Demokrati och medborgarskap, 1998). Till dessa hör
exempelvis att rösta i de allmänna valen, vilket kan betraktas som både en rättighet och
en skyldighet. Att hålla sig politiskt informerad är en annan skyldighet och också en
förutsättning för att kunna delta politiskt.
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I Demokratiutredningens betänkande En uthållig demokrati (Göransson m.fl. 2000)
konstateras att medborgarskap utgörs av tre kvaliteter: deltagande, inflytande och
delaktighet. Dessa tre kvaliteter är beroende av varandra. För att politiskt deltagande ska
kunna leda till inflytande och delaktighet måste vissa praktiska förutsättningar gälla.
Medborgarna måste behandlas som politiska jämlikar, dvs. alla måste ha lika möjligheter
till delaktighet och inflytande. De politiska processerna måste präglas av öppenhet och
insyn, för att medborgarna ska kunna få underlag för att delta i debatten. Formerna för
deltagande måste vara meningsfulla och ge reella möjligheter till inflytande. En känsla av
delaktighet och politiskt inflytande är alltså avgörande för att folket ska vilja delta.
Deltagandet kan dock ta sig olika uttryck i olika demokratiteorier, beroende på hur man
anser att medborgarnas intressen bäst tas tillvara. I vissa demokratiteorier råder
uppfattningen att demokrati, för att vara meningsfull, måste bygga på medborgerligt
självstyre, vilket innebär att medborgarna deltar direkt i debatt och beslutsfattande.
Andra anser det mindre självklart att medborgarna vill eller kan sätta sig in i den politiska
debatten och fatta informerade beslut. Medborgarnas deltagande begränsas istället till att
utse representanter som för deras talan i politiska sammanhang. Medborgarna ska
samtidigt kunna utöva en viss kontroll över sina representanter, genom att exempelvis ha
makten att avsätta dem vid behov. I praktiken kombinerar dock de flesta existerande
demokratier element från olika demokratiteorier.

Flera argument för att det medborgerliga deltagandet ska kunna realiseras på ett
meningsfullt sätt rör sig kring vilka möjligheter medborgaren bör ha för att skaffa sig den
kunskap som krävs för att kunna agera politiskt. För att stärka medborgarnas möjligheter
till samtal, diskussion och åsiktsförmedling förespråkas ofta IT. Ohlin (1998) hävdar att
samtal och samråd är essentiellt för opinionsbildning men också att de kanaler och
uttrycksformer som finns för att förmedla folkets vilja bör utvidgas genom ny teknik,
bl.a. genom att skapa fler offentliga arenor för diskussion. Han argumenterar därför för
att IT bör utnyttjas för att förbättra medborgarens politiska deltagande.

 2.2.2 Informationsteknik

IT är en förkortning som står för informationsteknik eller informationsteknologi. Den
dubbla betydelsen innebär att begreppet både kan syfta på teknik för
informationsbehandling och metoderna för tillämpningen av tekniken (IT-kommissionens
arbetsprogram 1995-96, 1995). I IT i kulturens tjänst (1997) skiljer man på
informationsteknik och informationsteknologi med motiveringen att det sistnämnda
avser läran om informationsteknik. De två begreppsbetydelserna används på olika håll i
världen och någon entydig definition kan alltså inte urskiljas.

Enligt IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96 står IT även för en ”sammanfattande
benämning på ett komplext fenomen där nyckelorden är information, automation och
kommunikation” (1995 s. 7). En mer omfattande beskrivning ges i regerings-
propositionen Ett informationssamhälle för alla:
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Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att
skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera ljud, text och bild. IT gör denna hantering
möjlig oberoende av mängden information och geografiska avstånd. Sammansmältningen
av tele-, data- och medieområdena har lett till att begreppet IT numera omfattar all
datorbaserad hantering av information (Ett informationssamhälle för alla, 2000, s.14).

En senare definition från IT i kulturens tjänst liknar den ovannämnda, men inkluderar
dessutom digital teknik:

Vi definierar IT som ett samlingsbegrepp för olika digitala tekniker som används för att
skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera information med hjälp av data- eller
teleteknik. Informationen kan vara i form av text, ljud, bild och/eller video (1997, s. 125).

Denna definition är tillräckligt omfattande för att vara relevant för vår undersökning och
får därför representera även vår uppfattning av IT.

Innebörden av IT kan konkretiseras av följande exempel som Bryan, Tsagarousianou och
Tambini tar upp för att förklara vilka typer av tekniska innovationer som ligger till grund
för förhoppningarna om IT:s demokratiska potential:

•  ”the digitisation of data, allowing sound, text and images to be transmitted over a
single network thereby eroding boundaries between different types of communication;

•  digital compression technologies, allowing greater quantities of these data to be
transmitted;

•  the introduction of high-capacity networks, both wired (fibre-optic cables, Integrated
Services Digital Network or ISDN) and wireless (broadcast satellites, microwave
transmission);

•  the development of advanced switching technologies, such as Asymmetric Digital
Subscriber Loop (ADSL), allowing data to flow in both directions at high speeds,
facilitating high-bandwith interactive communications;

• the evolution of network transmission protocols, principally those associated with the
Internet, allowing new forms of content to be universally received by television and
PC users at home and in the office.” (Bryan m.fl., 1998, s.2-3)

Ofta används även benämningen IKT, vilket står för informations- och
kommunikationsteknik/-teknologi (på engelska Information and Communication
Technology, ICT). Begreppet innefattar teknik som kan användas både för
informationshantering och i kommunikationssammanhang. Exempel på detta kan vara e-
post, virtuella fora och samhällen, webbsidor, digitala bibliotek, arkiv och databaser. IKT
omfattar givetvis även infrastrukturen som stödjer dessa elektroniska
kommunikationsmekanismer (Robbin, Courtright & Davis, 2003). Enligt vår uppfattning
är kommunikation en avgörande del av det användningsområde som IT kan omfatta. Då
vi i fortsättningen refererar till källor som använder begreppet IKT, använder vi istället
termen IT. Enligt vår bedömning påverkas inte vare sig källornas relevans eller vår
undersökning av detta val.
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 2.2.3 IT som demokratifrämjande verktyg

Det existerar en mängd teorier om hur man med hjälp av IT skulle kunna stärka, utveckla
eller förändra demokratin. Praktiska försök att realisera teorierna har genomförts i olika
projekt. Dessa teorier och experiment sammanförs ofta under en rad olika beteckningar.
Några av de vanligaste är ”elektronisk demokrati”, ”teledemokrati”, ”cyberdemokrati”,
”virtuell demokrati” och ”digital demokrati”. Begreppen kan ha olika innebörd beroende
på i vilket sammanhang, och av vem, de används (Hague & Loader, 1999).

Medan termerna ”cyberdemokrati” och ”virtuell demokrati” associerar till användning av
Internet som främsta redskap, är ”elektronisk demokrati” och ”teledemokrati” vidare
begrepp som även kan inkludera medier som television och radio. ”Digital demokrati” är
den rent tekniskt mest specifika termen (Hoff, Horrocks & Tops, 2000), och föredras av
Dijk och Hacker med motiveringen att den tydligt avser användningen av informations-
och kommunikationsteknik samt datorförmedlad kommunikation (computer-mediated
communication, CMC) i olika demokratiska processer (Hacker & Dijk).

För att undvika begreppsförvirring väljer vi att i undersökningen utgå från den definition
av IT vi valt i föregående avsnitt och använda uttrycket ”IT som demokratifrämjande
verktyg”, vilket omfattar de ovan nämnda definitionerna. Vi anser det också viktigt att
betona att tekniken fungerar just som ett verktyg som på olika sätt kan användas för att
påverka demokratiska processer. Den kan inte av egen kraft vare sig främja eller
motverka demokratin.

2.3 Debatten kring IT och demokrati

Diskussionen kring förhållandet mellan datorteknik och demokrati har pågått under lång
tid. Redan på 1950-talet föreställde sig visionärerna att man med hjälp av datorer skulle
kunna förbättra samhället, bl.a. genom att överlåta vissa arbetsuppgifter på tekniken.
Framstegen inom teknikområdet på 1970- och 80-talen väckte ytterligare förhoppningar
om teknikens samhällsförändrande möjligheter. Debatten fick ny fart tack vare Internets
genombrott på 1990-talet. Den dåvarande amerikanske vicepresidenten Al Gore
myntade i början på 1990-talet begreppet ”information superhighway”, och Clinton-
administrationen drev sedan igenom ett program för IT-utveckling med rubriken
”National Information Infrastructure”, eller NII. Inom EU valde man slagordet
”informationssamhälle” i den s.k. Bangemannrapporten, som utgavs 1994 av en
expertgrupp (Olsson, 1999). I Sverige tillsatte regeringen Bildt 1994 en särskild IT-
kommission som hade till uppgift att främja användningen av informationsteknologin.
Med IT som redskap skulle både individens livskvalitet och Sveriges ekonomiska
konkurrenskraft höjas. Även områden som utbildning, kultur, vetenskap, företagande
och samhällsservice skulle dra nytta av den nya teknologin (Vingar åt människans
förmåga, 1994).
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Orsaken till att man med hjälp av informationsteknik försöker hitta sätt att vitalisera
demokratin sägs ofta vara föreställningen om att den västerländska demokratin befinner
sig i en kris. Väljarkårens passivitet har omtalats sedan 1950-talet och har sedan dess
ökat kontinuerligt. Valdeltagandet minskar, medlemsantalen i partierna sjunker och de
kvarvarande medlemmarna är mindre aktiva. Några förklaringar till utvecklingen har sagts
vara en misstro mot den institutionella politiken samt nedbrytningen av de gamla
klassidentiteterna som partierna återspeglade (Bryan m.fl., 1998).

Debatten om IT och demokrati är komplex. Det är svårt att urskilja tydliga riktningar
och strömningar. I det tidiga skedet av Internets genomslag präglades diskussionen av
kraftiga motsatser, med utopister som förespådde en revolution å ena sidan, och å andra
sidan dystopiker som målade upp hotbilder av den nya teknikens följder. Det har
saknats tillräcklig empirisk forskning om möjligheterna och konsekvenserna av IT-
användning i demokratifrämjande syfte, och argumenten för och emot har ofta bestått av
åsikter snarare än fakta. Samtalet har sedan dess blivit mer nyanserat och visionerna mer
realistiska allt eftersom erfarenheterna av IT-användningen ökar (Hacker & Dijk, 2000).

 2.3.1 IT som ett hot mot demokratin

Några av farorna med IT som påtalas i sammanhanget är att IT-samhället till stor del
bygger på marknadslösningar snarare än statliga investeringar, vilket problematiserar
frågan om åtkomst. Om man ser information som en vara uppstår frågan om vem som
ska ha tillgång till den, och till vilket pris. Andra förutspår faror med IT i form av
inskränkningar i yttrande- och informationsfriheten, då krav på censur av Internets
innehåll framkommit, liksom krav på ett ökat skydd för den personliga integriteten. Då
nätverken dessutom är gränsöverskridande uppstår kollisioner mellan olika nationers
lagstiftning – det som är lagligt i ett land behöver inte vara det i ett annat. En annan tvist
rör frågan om statens kontroll av näten. Vissa regeringar vill förbjuda avancerade
krypteringsprogram av rädsla för att dessa kan utnyttjas för terrorism och kriminalitet,
något som mött stark kritik från bl.a. medborgarrättsorganisationer. Övergången från
”papperssamhället” till elektroniska lösningar har också gett upphov till en uppsjö av
juridiska spörsmål kring upphovsrätten (Olsson, 1999).

 2.3.2 IT som en möjlighet för demokratin

Anhängarna av demokratifrämjande IT-lösningar är en heterogen grupp, där argumenten
kan se mycket olika ut.  En grov indelning kan göras i två huvudsakliga riktningar, som
ofta ställs mot varandra på grund av skillnaderna i synen på demokrati. Den ena
förespråkar direktdemokrati, d.v.s. mer beslutsfattande av folket utan representanter,
och den andra ser IT som ett sätt att stärka och vitalisera den existerande representativa
demokratin. Mellan dessa poler ryms ett stort antal skiftande åsikter och argument som
ofta överlappar varandra och är svåra att kategorisera. En av dessa ståndpunkter, som
inte kan hänföras till någon av de ovannämnda riktningarna, är vad som internationellt
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benämns ”civic networking” (Bryan m.fl., 1998). Modellen syftar till att vitalisera det
civila samhället genom att medborgare samarbetar i lokala nätverk.  Då idén har fått stort
genomslag och inflytande i form av olika IT-stödda demokratiprojekt anser vi det
motiverat att beröra den närmare.

2.3.2.1 Direktdemokrati

Direktdemokratins sympatisörer är inspirerade av det antika Greklands direkta
folkstyre. IT anses vara det nya verktyg som kan realisera detta genom att lösa de
praktiska problemen med sina tids- och rumsöverskridande aspekter. Då Internet är ett
globalt nätverk kan ett obegränsat antal människor diskutera samtidigt utan att hindras
av nationella gränser. Nätet är också ett sätt att kringgå statlig censur och främja kritisk
diskussion. Tillgången till information ökar, och förbättrar möjligheterna till
kommunikation med politiker och tjänstemän. Allt som allt vill man med hjälp av IT öka
medborgarnas deltagande och engagemang i den demokratiska processen.

Kritikerna av direktdemokratiska modeller fruktar att den långsamma diskussionen som
bygger på eftertanke och överväganden hotas av IT i direktdemokratins tappning. Risken
är att man istället för ett ökat engagemang får ett passivt deltagande, där slumpartade och
lättpåverkade åsikter får stor genomslagskraft. Frågan om vilka ska hållas ansvariga för
beslutsfattande uppstår. Andra farhågor behandlar frågan om förutsättningarna för IT-
användning. I dagsläget har långt ifrån alla tillgång till Internet. Då ekonomiska och
sociala faktorer påverkar användningen kan klyftan mellan informationsstarka och
informationssvaga grupper i samhället fördjupas. Även oklarheten kring säkerheten på
nätet är en bidragande orsak till skepticismen. Innan det finns en garanti för att
exempelvis valfusk inte kan förekomma anses säkerheten vara otillfredsställande (Nord,
2002).

2.3.2.2 Representativ demokrati

Den representativa demokratins försvarare håller sig inom de befintliga parlamentariska
ramarna för demokrati. IT kan fungera som ett hjälpmedel för att stärka, utveckla eller
modernisera demokratin. Den offentliga förvaltningen kan göras mer effektiv och därför
underlätta kommunikationen mellan medborgarna och samhällsorganen. Genom ett ökat
informationsflöde kan medborgarna ges bättre möjligheter att ta till vara sina rättigheter.
Den ökade mängden samhällsinformation kan också skapa en genomsynlighet, d.v.s. en
större insyn i politik och offentlig förvaltning, och därmed stärka rättssäkerheten och
individernas tilltro till den institutionella politiken (Nord, 2002).

Anders R. Olsson (1999) uttrycker vissa tvivel inför den parlamentariska
demokratimodellen när han säger att en ökning av samhällsinformation inte automatiskt
innebär en ökning av medborgarnas motivation att delta i den demokratiska processen.
Informationen kommer dessutom uppifrån och är präglad av de myndigheter som skapat
eller valt ut den. För att IT ska kunna fördjupa demokratin krävs dessutom inte bara att
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medborgarnas möjligheter att göra sina röster hörda ökar, utan också att makthavarna
lyssnar.

2.3.2.3 Civic networking

Civic networking är ett sätt att arbeta för demokratisering i lokala organisationer, där
medborgarna själva är aktiva. Politiska motiv behöver inte nödvändigtvis dominera
nätverksmodellen. Frågor som berörs kan handla om så skilda saker som konsumenträtt,
småföretagande eller konstnärliga projekt. Den grundläggande tanken är att genom att
individerna blir mer handlingskraftiga och ökar kontrollen över sitt vardagliga liv blir de
också bättre medborgare (Olsson, 1999). De tekniska innovationerna kan användas för
att öka tillgången till information och mäta medborgarnas åsikter. Intressegrupper kan till
låga kostnader organisera sig och nå ut till andra. De nya medierna underlättar
interaktivitet och möjliggör direkt tillgång till information utan mellanhänder som
censurerar eller omformar den (Bryan m.fl., 1998). De projekt som genomförts på olika
ställen i världen skiljer sig åt på många sätt beroende på om initiativet kommer uppifrån
eller nerifrån. Vissa har haft en deliberativ karaktär, medan andra har fungerat enligt mer
direktdemokratiska former. Några gemensamma drag kan urskiljas. Aktörerna som
initierar eller deltar i projekten ser dem som ett sätt att stärka och vitalisera de
demokratiska processerna. Projekten har varit lokala eller regionala, och knutna till städer
eller förorter, samt har baserats på i stort sett likartad teknisk infrastruktur
(Tsagarousianou, 1998).
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3 Teoretisk utgångspunkt

I artikeln ”Models of Democracy and Concepts of Communication” diskuterar Jan van
Dijk teorin att användningen av IT som demokratifrämjande verktyg styrs av vilken
demokratiuppfattning man förespråkar. I avsnitt 3.1 redogör vi för Dijks beskrivning av
hur användningen av IT kan påverka de politiska relationerna. Genom en övergripande
skiss av de senaste decenniernas politiska utveckling pekar han på två möjliga riktningar
som förstärks av IT: en decentralisering respektive centralisering av politiken. Utifrån
beskrivningen av dessa samhällsförändrande tendenser drar Dijk slutsatsen att åsikterna
om hur IT-användning kan påverka de politiska processerna grundas i olika
uppfattningar av demokrati. Dijk använder sig i sin analys av ett kommunikations-
vetenskapligt koncept, som vi anser det nödvändigt att presentera i ett eget avsnitt innan
vi behandlar själva analysen. I avsnitt 3.2. förklaras konceptet, som beskriver riktningar
av kommunikation och information i ett informationssystem. Dessa riktningar och
relationer bildar fyra mönster av informationsflöden, som kallas allokution, konsultation,
registrering samt konversation. Dijk placerar sedan in sammanlagt femton olika IT-
tillämpningar under de fyra mönstren. Avsnitt 3.3 behandlar Dijks analys av förhållandet
mellan IT och demokratiuppfattningar. Vi redogör för sex demokratimodellers
utmärkande drag och deras relation till IT enligt Dijk. För att ge en överblick av de olika
begrepp och modeller som presenterats avslutas kapitlet med en sammanfattning.

3.1 Relationen mellan IT och demokrati enligt Dijk

Dijk ser på det politiska systemet som ett nätverk av maktförhållanden mellan olika
aktörer. Dessa aktörer består bl.a. av regering, offentlig administration på olika nivåer,
medborgare, politiska organisationer, näringsliv och rättsliga instanser. Dijk utgår från
antagandet att maktförhållandena i allt högre grad formas och materialiseras av IT-
användning. Tekniken förändrar alltså relationerna mellan aktörerna. Två motsatta
riktningar i förändringen kan skönjas: en decentralisering och en centralisering av
politiken.

Decentralisering syftar på den spridning av politiken från staten och de statliga
institutionerna till andra aktörer inuti och utanför det politiska systemet som enligt Dijk
präglat de senaste trettio årens politiska utveckling. De nya maktcentra som uppstår
knyts samman av mönster av information och kommunikation. Användningen av IT har i
hög grad influerat den här typen av politisk utveckling. Dijk tar upp fyra exempel på
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relationer som förändrats. Den första är förskjutningen av makt från regering till offentlig
förvaltning. Byråkratin har tidigare och i högre grad än statsmakten använt sig av IT och
därmed stärkt sin ställning och oberoende. Den andra förändringen rör utförsäljningen
och privatiseringen av viss statlig verksamhet. Statlig reglering ger vika för
marknadskrafterna, och de nationella eller transnationella företagen, som med hjälp av
IT-nätverk kan kontrollera produktion och distribution, blir till en slags pseudo-politisk
auktoritet. För det tredje minskar statens makt gentemot internationella organisationer
såsom EU och NATO. Det tydligaste exemplet här vad gäller IT-påverkan är
Världsbankens finansiella administration. Slutligen nämner Dijk maktförskjutningen från
statlig styrelse till regional styrelse, vilket underlättas av IT.

Dessa förskjutningar i maktförhållandena ser Dijk som ett hot mot demokratin, då
makten förflyttas till mindre demokratiska eller anti-demokratiska krafter som inte
behöver ansvara för sin makt. Dock finns det även positiva exempel på hur IT kan stödja
en decentraliserande utveckling. Nya organisationer och intressegrupper uppstår i det
civila samhället, då IT möjliggör skapandet av nätverk mellan medborgare och grupper.

Centraliseringen av politisk makt förklarar Dijk med statens reaktion inför hoten om den
maktförlust som decentraliseringen bidrar till. Trots maktförlusten måste staten
fortfarande axla ansvaret för de problem det moderna samhället för med sig. Med hjälp
av IT försöker staten stärka sin position och angripa problemen. Stora investeringar görs
i statliga registreringssystem. Inom den institutionella politiken grupperar sig de olika
aktörerna tätare. De partipolitiska idéerna närmar sig varandra, och de politiska
representanterna strävar mer efter att nå ledande positioner än att representera folkets
vilja. Alla dessa förändringar stöds och underlättas av IT. Tekniken kan dock även
användas för mer traditionella syften som kommunikation mellan politiska
organisationer och deras medlemmar, och för att främja politisk diskussion.

Med dessa exempel på IT-stödd politisk utveckling vill Dijk visa att användningen av IT
och de olika politiska inriktningarna den kan främja är avhängigt den demokratisyn som
förespråkas. Farhågorna och förhoppningarna som IT väcker står i direkt relation till
synen på demokrati.

3.2 Mönster för informationsflöden

För att analysera förhållandet mellan olika demokratimodeller och de IT-tillämpningar
som korresponderar med dessa, använder sig Dijk av ett koncept taget från
kommunikationsvetenskapen. Det kallas ”information traffic patterns”, vilket kan
översättas med ”mönster för informationsflöden”, och syftar till att kartlägga riktningar
och relationer i kommunikation och informationsutbyte. Dijk hämtar konceptet från
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Denis McQuail3, som använder begreppen för att analysera hur mönster i
masskommunikation förändras med införandet av ny teknik och nya medier. Dijk menar
att dessa begrepp även är tillämpningsbara på politisk analys, då kommunikations-
mönstren i ett politiskt system utgör en maktfaktor. Med hjälp av dessa koncept kan
man undersöka kommunikationsmönster mellan olika aktörer i det politiska systemet,
exempelvis representanter och medborgare. Det säger i sin tur något om hur IT kan
tillämpas i den politiska kommunikationen.

McQuail (1987) undersöker alltså dessa mönster för kommunikations- och
informationsflöden genom att studera relationen mellan olika aspekter av ett
informationssystem. Den första aspekten benämns ”information store”, och syftar på
den källa där informationen lagras och från vilken den utsänds. En bokstavlig
översättning vore ”informationslager”, men då vi anser att det av den här översättningen
inte framgår tydligt nog att begreppet även syftar på utsändaren av informationen, väljer
vi istället termen ”informationskälla”. Den andra aspekten behandlar frågan om tillgång.
Detta syftar dels på tidpunkten för när informationen ska utsändas eller
mottagas/inhämtas, samt på vem som avgör vilken slags information som ska utsändas
eller mottagas/inhämtas. McQuail kallar detta kort och gott för ”control of time and
choice of subject”, vilket vi översätter med ”kontroll över tid och val av ämne ”.

McQuail ser sedan på huruvida informationskällan och kontrollen över ämne och tid är
av central eller individuell karaktär. Ett exempel på en central informationskälla kan
motsvaras av en databas, liksom en individuell informationskälla kan motsvaras av en
enskild person. På samma sätt kan kontrollen över informationens ämnesmässiga
innehåll och tiden för dess utsändning eller mottagning/inhämtning bestämmas av en
central enhet eller en individ. En typisk central enhet i politiska sammanhang är ett
statligt organ. Individuell kontroll av tid och val av ämne kan exemplifieras av en individ
som söker information på ett bibliotek, och alltså själv bestämmer vilken information
han ska ta del av och tidpunkten för detta. Genom att korstabulera alla dessa aspekter
med varandra får man fram fyra olika mönster av informationsflöden, som McQuail
namnger allokution, konsultation, registrering och konversation. Dessa mönster kan
illustreras av en tabell:

Informationskälla:
  central individuell
_____________________________________________________________________
Kontroll över tid  Allokution Registrering
och val av ämne:
central
_____________________________________________________________________
Kontroll över tid Konsultation Konversation
och val av ämne:
individuell
                                                
3 Konceptet introducerades ursprungligen av Bordewijk och van Kaam, och internationaliserades av McQuail.
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Dijk applicerar de fyra mönstren för informationsflöden på användningen av ny teknik i
politiska sammanhang. Under de fyra mönstren inordnar Dijk sammanlagt femton olika
IT-tillämpningar. Dijk beskriver inte tillämpningarna närmare, varför vi i de fall vi anser
att betydelsen är oklar gör en egen tolkning utifrån sammanhanget.

Allokution är det vanligaste mönstret för informationsflöden i traditionell politisk
kommunikation, då den huvudsakligen är en envägskommunikation där informationen
produceras och distribueras centralt. Informationskällan kan exempelvis vara ett statligt
organ, och medborgarna mottagarna av informationen. IT-tillämpningar Dijk placerar i
denna kategori är datoriserade valkampanjer, datoriserade informationskampanjer och
datoriserade samhällsservice- och informationscentra. Samhällsservice- och informations-
centra (civic service and information centres) kan tolkas på olika sätt. Vi har inte hittat
en direkt svensk översättning till termen. Utifrån det mönster för informationsflöden
Dijk placerat termen i sluter vi oss till att han inte syftar på fora liknande våra svenska
medborgarkontor, utan på instanser i statlig regi som inte kräver aktiv
informationssökning av medborgaren. Då IT-tillämpningen endast nämns i samband med
en demokratimodell (lagstyrd demokrati), och då mycket kortfattat, anser vi att detta
inte påverkar analysens slutsatser.  

Konsultation innebär att informationen lagras centralt, men individen avgör när och hur
informationssökningen sker. Detta syftar på informationssystem som individen
konsulterar vid behov. Dijk skiljer på offentliga massinformationssystem och avancerade
offentliga informationssystem, med tillägget att det senare exemplifieras av Internet. Av
denna distinktion drar vi slutsatsen att offentliga massinformationssystem innebär
tekniskt mindre krävande system, såsom databaser eller elektroniskt lagrad information
på cd-rom. Det bör förtydligas att även om de sistnämnda tillämpningarna kan vara
Internet-baserade, ger de inga möjligheter till aktiv medverkan i skapandet av information
för den enskilda medborgaren. Användningen av avancerade offentliga informations-
system kan i det här sammanhanget betyda att centralt skapad information görs
tillgänglig på en webbsida på nätet. Individen kan ta del av innehållet på sidan, men kan
inte ändra eller påverka innehållet.

Registrering är ett av de vanligaste sätten för staten att samla information. Informationen
emanerar från individer, men lagras och bearbetas centralt. Informationens ämne samt
tidpunkten för dess utsändning bestäms också centralt. Enligt Dijk innebär detta
registreringssystem för stat och offentlig förvaltning, datorstödda medborgar-
undersökningar, elektroniska opinionsundersökningar, elektroniska folkomröstningar
samt elektroniska val.

Slutligen kan konversation sägas vara utbytet av information mellan två eller flera
enheter eller individer som använder sig av ett gemensamt medium. Innehållet både
skapas och bestäms av deltagarna, som även avgör när informationsutbytet ska ske.
Typiska tillämpningar inom mönstret är elektroniska anslagstavlor, elektroniska
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diskussionslistor, e-post och telekonferenser, elektroniska stadsmöten och stödsystem
för gruppvis beslutsfattande. Den sistnämnda tillämpningen är datorbaserade interaktiva
system som syftar till att underlätta kollektivt beslutsfattande.

Indelningen ser alltså ut på följande vis:

Allokution
Datoriserade valkampanjer
Datoriserade informationskampanjer
Datoriserade samhällsservice- och informationscentra

Konsultation
Offentliga massinformationssystem
Avancerade offentliga informationssystem

Registrering
Registreringssystem för stat och offentlig förvaltning
Datorstödda medborgarundersökningar
Elektroniska opinionsundersökningar
Elektroniska folkomröstningar
Elektroniska val

Konversation
Elektroniska anslagstavlor
Elektroniska diskussionslistor
E-post och telekonferenser
Elektroniska stadsmöten
Stödsystem för gruppvis beslutsfattande

3.3 Demokratimodeller

För att studera relationen mellan IT och demokrati kopplar Dijk ihop de olika IT-
tillämpningarna med sex demokratimodeller. De första fyra modellerna hämtar han från
David Helds Demokratimodeller. Helds övriga modeller utelämnas av Dijk med
motiveringen att de inte längre tillämpas, eller är irrelevanta för analysen. Istället
konstruerar Dijk själv utifrån andra källor modellerna folkomröstningsdemokrati och
libertarianism, som han anser är mer aktuella för frågan om IT och demokrati.
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 3.3.1 Konkurrensgrundad demokrati4

Held (1996) grundar modellen på två teoretikers arbeten. Den första av dessa, sociologen
Max Weber (1864-1920) kan sägas tillhöra den liberala traditionen, även om hans
argument delvis skiljer sig från denna. Han ser valfrihet och handlingsfrihet som
grundläggande politiska värden, och utgår från ett individualistiskt ideal där sociala
skillnader är önskvärda. Den politiska utvecklingen i verkligheten gjorde honom dock
tveksam till det liberala idealets överlevnad.

Weber förespråkar ett representativt styre då han ser en direkt demokrati som opraktisk
för att inte säga omöjlig i större skala. Direkt demokrati förutsätter att det inte
förekommer alltför stora ekonomiska och sociala skillnader medborgare emellan. De
moderna samhällena är alltför stora och heterogena för att fungera effektivt under
direktdemokratiskt styre, varför han ser parlamentarismen som ett nödvändigt
styrelseskick. Parlamentet fungerar som ett forum för debatt av politiska idéer.
Debattens karaktär och den höga retoriska nivån som krävs blir till ett instrument för att
få fram lämpliga ledarkandidater. Parlamentet ger dessutom utrymme för kompromisser
och förhandlingar och kan därmed bevara värdekonkurrensen. Detta är dock en ideal bild
av parlamentarismen som inte motsvaras av en politisk realitet. I själva verket har
partipolitiken tagit överhanden och urholkat den fria debatten. Orsaken till detta ser
Weber i den utvidgade rösträtten, som lett till att politiska partier bildats för att
representera folkets åsikter. En strävan att organisera väljarkåren, samla in pengar för
verksamheten och vinna nya anhängare leder till att makten i partierna koncentreras till
dem som aktivt arbetar inom dessa. En kår av yrkespolitiker växer fram. För att fungera
effektivt skaffar sig partierna en enhetlig ideologi och blir till byråkratiska organisationer.
Målet blir att vinna politisk makt snarare än att föra väljarnas talan, vilket skapar ett
tryck på representanterna att i alla lägen följa partiets linje. Parlamentets ursprungliga
funktion undergrävs, och fördjupar ytterligare klyftan mellan de politiskt aktiva och
passiva.

Utifrån denna syn på den politiska verkligheten drar Weber slutsatsen att de enda
alternativ som står till buds är en demokrati med en stark ledare, eller en demokrati utan
ledare men med ett styre av yrkespolitiker. Av dessa två möjligheter talar han för den
förstnämnda, då han ser det som en nödvändighet med starka ledare som klarar av det
nödvändiga beslutsfattandet i det politiska systemet och effektivt styre av storskaliga
organisationer. Parlamentarismen blir i denna verklighet till en arena där potentiella ledare
konkurrerar om röster och politisk makt. Demokratin fungerar alltså som en mekanism
för att genom sin urvalsfunktion utvinna de mest kompetenta ledarna. Samtidigt
motverkar konkurrensen uppkomsten av en alltför stark auktoritet.

                                                
4 I Models of democracy  (1987) kallas denna demokratimodell ”competitive-elitist democracy”
(konkurrensgrundad elitdemokrati). Dijk väljer att benämna modellen ”competitive democracy”
(konkurrensgrundad demokrati, vår övers.), med motiveringen att då populism är ett av de mest typiska
kännetecknen för valstrategier inom modellen, är det inte helt korrekt att kalla den elitistisk.
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Väljarkåren är enligt Weber uppdelad i politiskt aktiva och passiva medborgare.
Merparten av väljarna hänför han till den senare gruppen, och menar att den passiva
massans ”känslosamhet” inte lämpar sig till att bedöma offentliga angelägenheter i någon
större utsträckning. Det är inte möjligt att i dagens samhälle förverkliga liberala värden
om individens handlingskraft och förmågor. Väljarnas deltagande i den demokratiska
processen begränsas till att välja och avsätta ledare. Held pekar på det motsägelsefulla i
att påstå att väljarna är oförmögna att sätta sig in i politiska angelägenheter, men
förväntas samtidigt vara kapabla att välja mellan konkurrerande ledare.

Joseph Schumpeter (1883-1950) delar i mycket Webers teorier. Han betraktar
demokratin som en metod för politisk styrning, snarare än ett mål grundat i
demokratiska värden. Demokratin kan visserligen tjäna syften som rättvisa och
jämlikhet, men det har ingenting att göra med själva demokratin som styrelseform. Dess
väsentliga funktion är att ge legitimitet åt politiskt beslutsfattande genom återkommande
val mellan olika politiska eliter.

Schumpeter kritiserar föreställningen om ett ”allmänt bästa”. Människors olika
önskningar och värderingar omöjliggör en enhetlig tolkning av det allmänna bästa. Han
hyser liten tilltro till medborgarnas förmåga att fatta genomtänkta beslut. Okunnigheten i
fråga om politiska frågor bland folket är utbredd och kan inte motverkas genom
utbildning, då det politiska livet ändå ter sig alltför avlägset för gemene man och upplevs
ha liten bäring för vardagslivet. De flesta människor är känslosamma och lättpåverkade,
resonerar på ett irrationellt sätt och saknar en känsla av ansvar för det gemensamma
bästa. Detta gör de breda massorna ytterst sårbara och mottagliga för manipulation från
starka grupper med egenintressen. Demokratin bör därför endast ge medborgarna
möjligheten att välja mellan rivaliserande ledare samt att skydda sig mot tyranni genom
möjligheten att ersätta en regering med en annan. Efter det att ledare valts bör
medborgaren överlåta ansvaret för alla politiska spörsmål till de valda, och inte försöka
påverka dessas åsikter och handlingar. Frihet i den konkurrensgrundade demokratin
innebär att alla ska vara fria att tävla om den politiska makten. Detta förutsätter
yttrandefrihet och pressfrihet. Trots denna principiella frihet är det i verkligheten en elit
som styr de okunniga massorna, varför Schumpeter själv kallar demokrati politikerstyre
snarare än folkstyre. Held menar att denna syn avlägsnat sig långt från den klassiska
betydelsen av demokrati, och är tveksam till om man överhuvudtaget kan kalla den här
typen av elittänkande demokratiskt.

3.3.1.1 Konkurrensgrundad demokrati och IT

Dijk menar att den konkurrensgrundade modellen har vuxit i popularitet i takt med den
ökade fokuseringen på enskilda personer inom politiken. Då demokratimodellen bygger
på konkurrens mellan partier om allmänhetens stöd, är det naturligt att använda IT i val-
och informationskampanjer. Förr var det vanligaste mediet i sammanhanget television,
och nu gör den nya audiovisuella tekniken det möjligt att med hjälp av e-post,
marknadsföring och visuell manipulation stärka politikers och partiers position hos
väljarna. Väljarnas deltagande i den politiska processen är mycket begränsat. I princip
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omfattar medborgarnas aktiva deltagande endast valdeltagande. Allmänheten måste
därför kunna ta del av sina ledares och representanters åsikter och ståndpunkter, vilket
kräver tillgång till offentliga massinformationssystem och avancerade
informationssystem. Slutligen förutsätter en stark statlig auktoritet att regeringen och
den offentliga förvaltningen har ett väl fungerande system för att registrering.
Elektroniska opinionsundersökningar och elektroniska stadsmöten skulle kunna
förekomma, men grundas då inte i en önskan att ge medborgarna möjligheter till direkt
deltagande. Dessa IT-tillämpningar syftar i den konkurrensgrundade demokratin endast
till att främja det politiska ledarskapet.

 3.3.2 Pluralism

Pluralismen fick på 1950- och 1960-talen en ledande ställning inom den amerikanska
statsvetenskapen, och har påverkat det politiska tänkandet ända in i vår tid. Pluralismen
kallas ibland ”empirisk demokratiteori” då man strävar efter att beskriva demokratins
verkliga funktionssätt snarare än att utgå från ett politiskt ideal. Försöken att behandla
demokratifrågor objektivt och realistiskt påminner om Webers och Schumpeters
inställning till politisk demokrati. Pluralisterna delar i stort även Schumpeters syn på
demokrati, som innebär att det som definierar en demokrati är metoden för att välja
ledare, d.v.s. regelbundna och fria val. Däremot ser pluralisterna inte en makt-
koncentration som oundviklig.

Robert Dahl, en av pluralismens viktigaste företrädare, uppmärksammar existensen av
olika intressen och behov i samhället. Demokratiska sammanslutningar med
konkurrerande intressen ses som en förutsättning för den demokratiska jämvikten.
Statsmaktens uppgift är att skydda de olika gruppernas rätt att främja sina intressen och
samtidigt förhindra att en enskild grupp agerar på bekostnad av en annan grupps frihet.
Det politiska livet ses alltså som ett köpslående mellan olika intressegrupper, och
politiska beslut kommer till stånd genom att de styrande och den verkställande makten
försöker tillfredställa de konkurrerande kraven. Intressegrupperna kan vara uppbyggda
kring samhällsklass, religion eller etnicitet. Fackföreningar, miljörörelser, och affärs-
organisationer är några exempel på intressegrupper. Relationerna inom och mellan
intressegrupperna skiftar och överlappar varandra, och förhindrar därmed en majoritets
tyranni.

Någon högsta instans för politiska beslut finns inte i den pluralistiska modellen. Makten
är spridd i många olika centra i hela samhället, där olika politiska strategier och beslut
utformas. Jämvikten i demokratin behålls tack vare det stora antalet sammanslutningar,
där en enskild grupp inte tillåts få oproportionerligt stort inflytande. Intresse-
konkurrensen i kombination med regelbundna val begränsar de styrandes handlings-
utrymme och skyddar demokratin. Val och politiska partier är viktiga för att uppmärk-
samma medborgarnas åsikter, men utgör inte ensamma en garanti för demokratin.
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Det finns medborgare som inte är involverade i eller intresserade av politik, men
pluralismen förutsätter inte att alla medborgare är politiskt aktiva. Man ansåg det
empiriskt bekräftat att väljarkåren var förhållandevis ointresserad och oinformerad.
Möjligheten finns för den enskilde att ansluta sig till en organisation som kan föra fram
dennes krav, liksom att genom fria val välja representanter, eller rösta bort
otillfredsställande regeringar. Det är individens ensak huruvida hon engagerar sig i
politiska frågor eller inte. Ett visst mått av passivitet anses till och med kunna bidra till
den politiska stabiliteten genom att förhindra uppkomsten av alltför häftiga konflikter
mellan grupperna. Väljarnas likgiltighet kan också tolkas som ett bevis på förtroende för
de styrande.

Held menar att den här typen av pluralism är naiv i sin uppfattning om maktfördelning.
Även om det finns flera olika maktcentra i samhället betyder det inte att de styrande
kommer att lyssna på och kommunicera med alla dessa, eller med andra än ledarna för
dessa. I verkligheten gör dessutom den sneda resurs- och maktfördelningen att de olika
intressegrupperna inte kan agera på lika villkor. Frågan om hur ansvar för politiska
beslut ska kunna utkrävas är också problematisk. Held ser pluralismen som på det stora
hela oerhört naiv.

En nyare form av pluralism har formats de senaste decennierna. Denna nypluralism tar
större hänsyn till den snedfördelning av makten som grundar sig i en ojämlik
resursfördelning. En gränslös kapitalackumulation ses ytterst som ett hot mot friheten.
För att skydda den ekonomiska tillväxten måste den styrande makten främja privata
investeringar, och härmed gynnas näringslivet systematiskt av samhällets socio-
ekonomiska system. Politisk frihet och självstyre kräver att man kraftigt beskär
företagens makt.

Nypluralisterna är också mer skeptiska till statsmaktens roll som en neutral skiljedomare
i värdekonkurrensen. Statliga organ och politiska representanter kan själva utgöra
intressegrupper som arbetar för egna syften. Samarbete mellan flera intressegrupper kan
resultera i mäktiga sammanslutningar som kan styra vissa frågor på bekostnad av andra
intressen.

3.3.2.1 Pluralism och IT

Politiken i pluralismen betraktas som ett nätverk av relationer och maktcentra snarare än
som en centraliserad hierarki, och man anser att diskussion mellan de olika
intressegrupperna i samhället är viktigare än beslutsfattande av staten. Enligt Dijk gör
detta att alla aspekter av IT som stödjer och stärker informationsutbyte och
kommunikation inom organisationerna i det civila samhället är lämpliga för den här typen
av demokrati. Mångfalden av kanaler och medier främjar mångfalden i det politiska
åsiktsutbytet, och interaktiva kommunikationsnätverk korresponderar direkt med synen
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på politiken som ett nätverk. Offentliga massinformationssystem och avancerade
massinformationssystem kan användas för att informera och locka potentiella
medlemmar. Med hjälp av registreringssystem5 kan medlemskap registreras, och inom
organisationerna kan utvärderingar genomföras med datorstöd. Det är dock framförallt
applikationerna som tillhör gruppen konversation som Dijk menar borde tilltala
pluralismens anhängare mest. Elektroniska anslagstavlor och diskussionslistor samt e-
post och telekonferenser underlättar kommunikationen mellan och inom organisationer
och individer. Stödsystem för gruppvis beslutsfattande kan behövas för de mest
komplexa problemen.

 3.3.3 Lagstyrd demokrati

Den nya högern, som ibland kallas nyliberalism eller nykonservatism, tar enligt Held sin
ideologiska utgångspunkt i teorin om ”den överbelastade staten”. Efterkrigstidens
ekonomiska stabilitet skapade ett ökat välstånd i de västerländska demokratierna, och
ledde därmed även till ökade förväntningar från medborgarna. Fler och fler grupper
ställde krav på statens agerande i syfte att främja sin ställning. I försöken att möta de
skilda kraven bedrev regeringarna en eftergiftspolitik och antalet statliga organ blev fler
och växte sig oproportionerligt stora. Slutligen blev det omöjligt att tillgodose
förväntningarna, och staten kunde inte längre effektivt sköta sina åtaganden.

De nya högerrörelserna ser alltså orsakerna till det nuvarande politiska systemets kris i
de svårigheter statsmakten har med att hantera en allt mer komplex verklighet. Då den
statliga byråkratin i försöken att möta kraven från de olika grupperna i samhället har växt
sig alltför stor och otymplig förespråkar man en individualistisk syn på det politiska
livet. Individens frihet är grunden för det politiska livet, och uppnås genom en
konkurrens mellan enskilda individer som var för sig försöker uppnå sina syften utan
mer inblandning från staten än vad som är nödvändigt. Den fria marknaden är
mekanismen som reglerar samhället och ekonomin. Man använder ibland uttrycket
laissez-faire för att beskriva ett samhälle där marknadskrafterna styr, och statens roll är
minimal.

Robert Nozick är en av teoretikerna bakom den nya högerrörelsen. Han omformulerar
tankar från liberalismen, och menar att då samhället endast består av enskilda personer
som alla är olika och har olika behov är det omöjligt att tala om ett idealsamhälle för alla.
Individens främsta rättighet är att försöka sträva efter sina egna mål så länge det inte
inkräktar på andras rättigheter. Rätten att äga egendom är berättigad så länge
införskaffandet av egendomen skett inom lagens gränser, även om det leder till en
samhällelig ojämlikhet.  Staten har ingen rätt att genom omfördelning av tillgångar främja
jämlikhet, eller på något annat sätt detaljplanera individernas liv. Nozick tycks mena att

                                                
5 Observera att Dijk här frångår den definition han tidigare ger i presentationen av de femton IT-
tillämpningarna. I den pluralistiska modellen avses registreringssystem inom horisontella organisationer, och
inte inom stat och offentlig förvaltning.
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statens enda uppgift bör vara att skydda medborgarna mot våld och kriminalitet samt
försvara nationen.

Friedrich Hayek är en dominerande gestalt inom den nya högern. Utifrån relationen
mellan individens frihet, demokratin och staten talar han om behovet av en liberal
samhällsordning, som Held väljer att kalla ”lagstyre”. Hayek anser inte att demokratin är
ett mål i sig, utan ett verktyg för att beskydda friheten. Även om majoritetsprincipen
skyddar folket från tyranni och beskyddar friheten, finns det risker med den
representativa demokratin. Det finns ingen garanti för att folkets val är kloka, vilket
innebär att majoritetsstyret kan bli godtyckligt eller förtryckande, och förskjutas till ett
ombudsstyre. För att fungera rättvist måste därför majoritetsstyret begränsas av
lagstyret: folkets handlande måste tyglas av regler. För att individens frihet inte ska
hotas måste även den politiska tvångsmakten kringskäras av lagens suveränitet. Det
måste finnas gränser för regeringarnas handlingskraft vad gäller lagstiftning och
möjligheterna att ingripa i medborgarnas liv. Med lagen menar Hayek ”fasta, generella
regler som bestämmer förutsättningarna för människors handlande”, medan lagstiftningen
är ”de rutinmässiga förändringar i lagbygget som de flesta regeringar bidrar med” (Held,
1996, s.339). Alla försök från statsmaktens sida att styra individens handlingar, såsom
omfördelning av resurser i syfte att främja social rättvisa, resulterar i ett tvångsstyre som
är oacceptabelt i en demokrati. Det är därför av yttersta vikt att det finns en grundlag
som anger gränserna för statens makt – gränser som grundas i individens frihet – som
regeringarna förbinder sig att respektera. I det lagstyrda samhället konkurrerar alltså
enskilda individer för att uppnå sina egna mål inom de gränser som anges av lagen, vars
ramar formuleras utifrån en önskan om maximal individuell frihet.

Hayek ser ett fritt marknadssystem som grunden för en liberal demokrati. På den fria
marknaden samordnas producenternas beslut med konsumenternas utan inblandning från
en central myndighet. En komplex ekonomi utvecklas genom att var och en försöker
uppnå sina syften med de resurser som finns till förfogande. Som ett system för
beslutsfattande är marknaden överlägsen politiken.

Held kritiserar Hayeks syn på den fria marknaden som ett effektivt styrmedel. Enligt
honom är det orealistiskt att påstå att producenter och konsumenter möts på lika villkor.
Den skeva fördelningen av makt och resurser reproduceras av marknadsekonomin och
understöds samtidigt av de liberala regeringarna i den lagstyrda modellen. Genom att se
alla frågor om resursfördelning som lagvidriga blir det dessutom omöjligt att diskutera
ekonomisk och social ojämlikhet i politiska överläggningar.

3.3.3.1 Lagstyrd demokrati och IT

Statens otillräckliga förmåga att möta samhällsproblemen, och den ohanterliga byråkratin
betraktas enligt den lagstyrda modellen som orsaken till det nuvarande politiska
systemets kris. Det mest grundläggande problemet är enligt Dijk en informationsbrist
som påverkar alla delar av det politiska systemet. Den traditionella byråkratins
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långsamhet och tungroddhet förhindrar ett effektivt informationsflöde. Klyftan mellan
medborgare och styrande beror också på bristen på tillräcklig information. Slutligen
förklaras även maktobalansen mellan de olika delarna i det politiska systemet (vilket ofta
handlar om att den utförande grenen ökar sin makt på bekostnad av den lagstiftande)
med informationsbristen. En jämnt fördelad informationsförsörjning till regering och
offentlig förvaltning samt politiska partier och andra representanter kan lösa problemet.
IT kan alltså stärka det existerande systemet genom en effektiv informationshantering
och informationsorganisation, samt göra det politiska styret mer transparent.
Medborgarna gagnas av det ökade informationsflödet, och interaktiviteten i de nya
medierna kan skapa en större lyhördhet hos de styrande för folkets åsikter och
önskemål. Informationskampanjer, centra för samhällsservice och information, offentliga
massinformationssystem, registreringssystem för stat och offentlig förvaltning och
medborgarundersökningar är naturliga användningsområden för IT.

 3.3.4 Deltagardemokrati

Den nya vänstern har sedan slutet av 1960-talet utvecklat tankarna kring
frihetsbegreppet. Held tar upp två av representanterna för tankeströmningarna inom den
nya vänstern: Carole Pateman och C B Macpherson, som har formulerat en demokrati-
modell som här kallas deltagardemokrati. Deltagardemokrati kan sägas vara vänsterns
främsta alternativ till den nya högerns lagstyrda modell, även om den inte utarbetats som
ett angrepp på denna. Dessa två teoretiker försöker omforma idéer från både liberalismen
och marxismen och därmed gå utanför de traditionella motsättningarna mellan dessa.

Pateman menar att friheten måste ha en reell innebörd i det verkliga livet istället för att
bara vara en formalitet. Ojämlikheten i samhället och mellan människor ifrågasätter
föreställningen om allas frihet och jämlikhet. Hon betonar individens rätt till egen
utveckling, och menar att individen kan vara fri och utvecklas endast genom ett
kontinuerligt och direkt engagemang i det politiska beslutsfattandet. Ett aktivt politiskt
deltagande minskar klyftan mellan medborgare och maktcentra, skapar ett engagemang
för kollektiva problem och bidrar till en välinformerad medborgarkår. Det huvudsakliga
resonemanget är att om människor vet att det är möjligt att effektivt delta i
beslutsfattandet kommer de också att bemöda sig om att delta aktivt. Detta förutsätter
en syn på människan som i grunden förnuftig och god.

Genom att göra parlamenten, de statliga byråkratierna och de politiska partierna öppnare
och i högre grad ansvariga inför medborgarna kan staten demokratiseras.
Självbestämmanderätten måste utvidgas från nationell till lokal nivå. Resten av samhället
måste därför genomgå samma demokratisering genom förändring av olika institutioner,
såsom företag och arbetsplatser. Demokratin är inte en uppsättning procedurer, utan en
livsform.

Även Macpherson betonar att individuell utveckling är beroende av att medborgaren
direkt engagerar sig i samhällets styrelse. Han ställer sig tveksam till om det är praktiskt
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möjligt att i dagens storskaliga samhällen skapa ett aktivt deltagande på alla livsområden.
Detta betyder dock inte att det är omöjligt att förändra det politiska systemet. Enligt
Macpherson existerar alltid intresseskillnader i samhället, varför partikonkurrensen
behövs för att olika grupper ska få komma till tals, men själva partisystemet måste bli
mindre hierarkiskt. Detta i kombination med direktdemokratiska organisationer på
arbetsplatser och lokal nivå kan skapa deltagardemokrati.

Varken Pateman eller Macpherson anser att direktdemokratiska institutioner kan inrättas
på alla nivåer inom de politiska, ekonomiska och sociala områdena, vilket betyder att den
representativa demokratins institutioner (konkurrerande partier, politiska
representanter, regelbundna val) inte kan avlägsnas. Pateman tror heller inte att totalt
självstyre kan skapas på alla områden. På arbetsplatser och samhälleliga institutioner
kommer problem med resursfördelning, beslutssamordning och meningsskiljaktigheter
alltid att uppstå, och man kan därför inte bortse från vikten av effektivitet och
ledarskap. Pateman ger den konkurrensgrundade demokratin rätt i antagandet att de
flesta medborgare förmodligen är mindre intresserade av att delta i beslutsfattande på
nationell nivå. Troligare är att de främst engagerar sig i områden som direkt berör deras
liv. Deltagardemokratin har störst chans att förverkligas dels genom direkt deltagande
och kontroll över lokala organisationer, dels genom partikonkurrens och intressegrupper
på den nationella nivån.

Några av problemen Held tar upp med deltagardemokrati i Pateman och Macphersons
tappning är avsaknaden av konkreta förslag på hur modellen kan realiseras. Frågan om
hur ekonomin ska organiseras och relateras till det politiska systemet förblir obesvarad,
liksom frågan om hur förvaltningsorganisationernas verksamhet och makt ska kunna
kontrolleras. Det är heller inte säkert att antagandet att människor i allmänhet vill delta i
politiskt beslutsfattande är riktigt, eller att de beslut som fattas i en deltagardemokrati
skulle vara kloka och rättvisa (Held, s.325-336).

3.3.4.1 Deltagardemokrati och IT

Då en central idé i en deltagardemokrati är föreställningen om medborgarskap och
medborgarskapets utveckling, är IT-tillämpningar som stödjer diskussion och utbildning
av medborgarna av stor vikt enligt Dijk. Individualismen hos konkurrensgrundad
demokrati och folkomröstningsdemokrati misstros. Följaktligen undviks folk-
omröstningar som kan manipuleras centralt och leda till en isolering av individen, och
opinionsundersökningar, som består av förutbestämda och förenklade frågor endast
innebär ett passivt deltagande. Istället föredras kollektiva former för opinionsbildning i
diskussion och utbildning. Medborgarnas aktiva deltagande i det politiska styret
förutsätter att de är välinformerade. Informationskampanjer och offentliga
massinformationssystem kan hjälpa till att uppnå detta. Det är dock viktigt att
informationssystemen utformas så att klyftan mellan ”informationsrika” och
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”informationsfattiga” minskas. Ofta har teknikutvecklingen motsatt effekt, men den kan
motverkas med en ökad användarvänlighet och förbättrad tillgång till tekniken. Även
olika former av elektronisk diskussion ses som en möjlighet att förbättra deltagandet i de
politiska processerna. Diskussionslistor, e-post, telekonferenser och elektroniska
stadsmöten är användbara, på villkor att det inte endast är den sociala och intellektuella
eliten som deltar i diskussionen.

 3.3.5 Folkomröstningsdemokrati

Denna demokratiuppfattning motsvaras inte av någon enskild modell i Helds
Demokratimodeller (1996). Den baseras på uppfattningen av direkt demokrati som
beslutsfattande metod och kallas av Dijk ”plebiscitary democracy” (2000, s. 43). En
svensk direkt översättning blir folkomröstningsdemokrati, vilket också är den term flera
av våra källor använder.

Folkomröstningsdemokratins främsta syfte är att förstärka medborgarnas röst gentemot
den politiska styrelsen. Så få beslut som möjligt bör fattas av politiska representanter.
Istället bör folkomröstningar tillämpas i mesta möjliga mån. Då IT på 1960-talet först
introducerades genomgick idéerna om folkomröstning som demokratiskt medel något av
ett återuppvaknande. Förespråkarna för dessa idéer såg i den nya tekniken möjligheter
att eliminera rumsliga och tidsmässiga hinder, som tidigare hämmat utövandet av
direktdemokratiska förfaranden av större mått. Ett politiskt system baserat på
registrering av folkets vilja skulle ersätta ett med institutionell politik. Begreppet
teledemokrati introducerades, vilket enligt Dijk är en variant av folkomröstnings-
demokrati. Med den information och de kommunikationsmöjligheter som IT erbjöd
skulle det vara möjligt för ett obegränsat antal människor att delta simultant i debatt och
röstning (Horrocks & Pratchett, 2003). Teledemokrati betyder idag inte nödvändigtvis
samma sak som folkomröstningsdemokrati. Enligt organisationen International
Teledemocracy Center kan det även innebära en metod att utvidga och förstärka den
demokratiska beslutsfattandeprocessen genom ett ökat utnyttjande av IT (International
Teledemocracy Center, 2003). Skillnaden mellan denna form av demokrati och Dijks
tolkning av demokratimodellen ligger i den förras betoning på IT som ett hjälpmedel för
både medborgare och representanter. I Dijks tolkning används tekniken främst för att ge
medborgarna ökade möjligheter att delta i ett politiskt beslutsfattande.

Benjamin Barber framhålls av Dijk som en av förgrundsgestalterna för den form av
teledemokrati som ingår i folkomröstningsdemokratin. I sin bok Strong Democracy
förespråkar Barber (1984) en form av direktdemokrati som grundas på idén om ett
självstyrande samhälle där medborgarna genom diskussion och gemensamt besluts-
fattande agerar i allmänna angelägenheter.  Synen på medborgaren som en tänkande och
rationellt agerande individ är karakteristisk för Barbers demokratiuppfattning, vilket
innebär att medborgaren har stora förväntningar och krav på sig att vilja och kunna agera
i politiska sammanhang. Då ett aktivt deltagande är en förutsättning utgör medborgarna
stommen i demokratin.
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I ett demokratiprogram för denna demokrati beskriver Barber möjliga former för samråd
och beslutsfattande. Han nämner bl.a. grannskapsstämmor (neighborhood assemblies)
för diskussion i mindre grupper, och samhällskommunikationskooperativ (civic
communications cooperative) för att övervaka den samhälleliga tillämpningen av ny
informations- och kommunikationsteknologi och diskutera vilka frågor som är lämpliga
att ta upp till folkomröstning. Tekniska åtgärder för att garantera en jämlik tillgång till
samhällsinformation, samt folkomröstningar och elektroniska val, förespråkas också av
Barber.

Det vanligast förekommande argumentet mot folkomröstningsdemokrati är att en
styrelseform där oinformerade medborgare reflexmässigt och obetänksamt fattar beslut
om skilda samhällsfrågor genom folkomröstningar innebär stora risker för den
demokratiska processen. Man befarar att framhållandet av största möjliga antal
deltagande som en förutsättning för demokrati överskuggar betydelsen av eftertanke och
diskussion. Folkomröstningarnas snabba tillvägagångssätt kan i värsta fall leda till att
ogenomtänkta beslut fattas (Horrocks & Pratchett, 2003). Barber (1984) uttrycker en
medvetenhet om dessa risker och framhåller därför vikten av att denna form av
folkomröstningsdemokrati sker inom ramarna för vad han kallar stark demokrati. Detta
innebär att samråd och diskussion medborgare emellan ska föregå varje beslutsfattande.
Den starka demokratins ideella grund och det som utgör den demokratiska processen är
vad Barber kallar kreativt konsensus: gemensamt samtal, beslutsfattande och arbete.
Samtalet är den starka demokratins kärnpunkt. Ett samtal i stark demokratisk anda är
också resultatinriktat och pragmatiskt i så måtto att det avses resultera i att beslut fattas.
Barber betonar de deliberativa samtalsformerna som avgörande för den starka
demokratins realiserande. Han föreslår även att valsedlar och röstningsformulär ska
innehålla ett flertal svarsalternativ där olika grader av samtycke eller motsättning kan
uttryckas, för att motverka en alltför stark åsiktspolarisering, samt att varje omröstning
delas upp i två röstningstillfällen, vilka båda föregås av flera månaders debatt. På senare
år varnar Barber (1999) också för att IT, om det tillämpas i tunnare demokratiformer
eller om tekniken inte anpassats till de demokratiska förutsättningarna, kan innebära att
det demokratiska samtalet förenklas eller till och med försvinner. Ett annat motargument
gäller riskerna för central manipulering av folkomröstningsresultat och missbrukandet av
folkomröstningar i populistiska syften. Barber visar sig medveten om denna risk, men
hävdar att fördelarna med folkomröstningar mer än väl väger upp de eventuella
osäkerheterna kring hur dessa instrument tillämpas.

Alvin Toffler nämns som ytterligare en förgrundsgestalt för den tidiga folk-
omröstningsdemokratin (Horrocks & Pratchett, 2003). Hans åsikter om medborgarnas
demokratiska deltagande uppvisar stora likheter med Barbers. I sin bok
Framtidschocken rekommenderar Toffler (1971) att medborgarna införlivas mer
omfattande i den politiska debatten, framför allt genom vad han kallar ”sociala
framtidsråd”. Dessa diskussionsförsamlingar skulle omfatta ett geografiskt och socialt
representativt utsnitt ur befolkningen och behandla gemensamma angelägenheter.
Diskussionen kan även vid behov utökas till att innefatta ett folkomröstningsmoment.
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Den nya informationstekniken kan enligt Toffler göra den här sortens diskussioner och
beslutsfattande möjliga inom en snar framtid.

3.3.5.1 Folkomröstningsdemokrati och IT

Då det huvudsakliga målet med folkomröstningsdemokrati enligt Dijk är att göra
medborgarna till beslutsfattare föredras IT-användningsområden som registrerar folkets
röster och åsikter, såsom elektroniska opinionsundersökningar och folkomröstningar
samt elektroniska val. Då folkomröstningsdemokratin ofta kritiseras för de risker den
anses medföra för demokratin i form av individualisering och atomisering av
medborgarskapet. Som en eftergift för kritiken lägger förespråkarna för demokratiformen
ibland till IT-applikationer som främjar diskussion och debatt och som kan motverka
den befarade effekten. Elektroniska stadsmöten, telekonferenser och andra
diskussionsfora kan vara behjälpliga i detta. Även offentliga massinformationssystem
och avancerade offentliga informationssystem är möjliga alternativ, men all information
om och från den institutionella politiken misstros.

 3.3.6 Libertarianism

Libertarianismen som politisk idé är mångtydig. Gränsen till liberalism och nyliberalism
är oklar, och ibland kallas libertarianismen för just nyliberalism. Ursprungligen kommer
ordet av engelskans ”libertarian”, d.v.s. ”frihetsivrare” (Nationalencyklopedin).
Libertarianismen påminner på flera sätt om Helds modell av lagstyrd demokrati. Nozick
och Hayek är stora influenser även för libertarianerna. Individens frihet, en fri marknad
och en djup misstro mot statlig inblandning i ekonomin och politiken är grundläggande
idégods (Robertson, 1985).

Dijk pekar ut libertarianismen som den dominerande demokratimodellen bland de så
kallade Internet-pionjärerna. Han menar att deras synsätt har mycket gemensamt med de
radikala rörelserna som på 1960- och 70-talen florerade i de flesta västländer. Dessa
inkluderade strömningar såsom anarkism och socialism, men den viktigaste för Internet-
rörelsen var libertarianismen. De viktigaste förespråkarna han nämner är redaktörerna på
tidskriften Wired, samt The Electronic Freedom Foundation, en icke-kommersiell
medlemsorganisation som arbetar för att skydda de medborgerliga rättigheterna i IT- och
framför allt Internetrelaterade sammanhang. Internets födelse och devisen ”information
wants to be free” ligger till grund för denna form av libertarianism.

Jon Katz (1997) skriver i ”Birth of a digital nation” om det gamla politiska systemets
död, och födelsen av en ny ”digital nation” vars medlemmar beskrivs som revolutionärer
vilka representerar en ny slags libertarianism. Denna moderna libertarianism hämtar drag
från konservatismen då man talar för ekonomiskt initiativtagande, förespråkar beskärning
av statlig makt och betonar individens ansvarstagande. Man delar även liberalismens
misstro mot auktoriteter och maktkoncentration, och har i vissa sakfrågor en mer human
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människosyn än konservatismen. Misstron mot staten grundas dock inte så mycket i en
politisk ideologi som i en frustration över den ineffektivitet och tröghet som präglar den
statliga byråkratin. Dessa likheter anser Katz dock är ytliga, då rörelsens idéer ytterst
överskrider uppdelningen mellan höger- och vänsterpolitik. Man är överhuvudtaget helt
befriade från dogmer: ”The closest thing the digital world has to dogma is its ingrained
libertarianism, its wholehearted commitment to political and economic freedom, its fierce
opposition to constraints on individual expression [...] The online world is the freest
community in America”(Katz, 1997, s.186). Alla former av censur eller påtvingade
moraliska, religiösa eller politiska föreställningar förkastas till förmån för individens
frihet. Medborgaren i den digitala nationen är alltså fri att leva sitt liv efter eget huvud,
men kan heller inte vänta sig någon hjälp från staten utan är helt utlämnad till egna
initiativ. Då denna typ av individualism förespråkas i kombination med en fri marknad
hamnar libertarianismen närmare höger än vänster på den politiska skalan.

De revolutionära tongångarna känns igen i det manifest som 1994 författades av  Esther
Dyson, George Gilder, George Keyworth och Alvin Toffler. I Cyberspace and the
American dream: a magna carta for the knowledge age presenterar författarna en vision
om ett nytt slags samhälle skapat av den nya tekniken. Informationsåldern beskrivs som
en tankens seger över materian. Den viktigaste resursen är inte längre jordbruk, industri
eller arbetskraft, utan kunskap. Denna kunskap skapas och förmedlas genom Internet
och förändrar synen på frihet, makt och inflytande. Internets interaktiva karaktär och
tillgången till obegränsad och ocensurerad information skapar en helt ny potential för
människor att forma sina liv. Det är oklart hur författarna tänker sig att tekniken konkret
ska användas som ett instrument för förändring, och vilka som ska använda det. Frågor
om praktisk tillgänglighet, ekonomiska och sociala hinder diskuteras inte alls. Tekniken
beskrivs omväxlande som ett sätt att förverkliga vissa libertarianska principer och som
en egen kraft som automatiskt förverkligar dessa. Frånvaron av en tydlig distinktion
mellan dessa påståenden gör det svårt att utvärdera relationen mellan vision och
verklighet.

De samhällsförändringar som Dyson m.fl. ser som önskvärda eller logiska konsekvenser
av tekniken överensstämmer med Jon Katz vision om den digitala nationen. Ökad
konkurrens och en fri och utvidgad marknad beskrivs som naturliga och önskvärda
följder av teknikanvändningen och informationens ökade värde. Tekniken bör användas
för att effektivisera staten och minska dess omfång. Individualism och frihet ska prägla
informationssamhället och ersätta det gamla industrisamhällets konformitet och
standardisering. Internet främjar dock inte bara individens frihet, utan kan också fungera
som sammanhållande kraft i ett alltmer diversifierat samhälle.

3.3.6.1 Libertarianism och IT

En förnyelse av existerande demokratiformer kräver att medborgarna kan fatta
informerade beslut. Då man betonar medborgarnas autonoma politiska deltagande i ett
system av nätverk med horisontell kommunikation är avancerade, fria och fördomsfria
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informationssystem nödvändiga. Särskilt Internet betonas som en möjlighet. Individerna
måste också kunna diskutera i alla sorters konversationssystem, vilket då inkluderar
elektroniska anslagstavlor och diskussionslistor, e-post och telekonferenser, elektroniska
stadsmöten samt städsystem för gruppvis beslutsfattande. Libertarianismen står
betydligt närmare direktdemokratin än den representativa demokratin, och inkluderar
även IT-tillämpningar som elektroniska opinionsundersökningar och elektroniska
folkomröstningar som ett led i skapandet av en ny slags demokrati.

3.4 Sammanfattning av kapitel 3

Tolkningen av demokratiska värden och hur demokrati ska tillämpas i praktiken varierar,
vilket betyder att det existerar olika demokratiuppfattningar. Stora skillnader dem
emellan kan förekomma vad gäller exempelvis synen på hur maktförhållanden i samhället
ska se ut och vilka former det politiska deltagandet ska ta. Detta påverkar givetvis också
synen på hur IT kan användas i politiska sammanhang. IT kan ses som ett verktyg för
att stödja eller stärka både representativa och direkta former av demokratiskt deltagande,
liksom alla slags kombinationer av dessa. Det är alltså omöjligt att tala om IT:s
demokratifrämjande potential utan att ta hänsyn till dessa skilda tolkningsmöjligheter.

Då Jan van Dijk i sin analys gör denna viktiga distinktion mellan olika
demokratiuppfattningar, använder vi hans text som ett praktiskt verktyg i vår egen
undersökning. Vi har i kapitel 3 försökt att ge en utförlig och tydlig bild av hans
resonemang. Hans syn på IT:s roll i den politiska utvecklingen har presenterats för att
visa hur han kommer fram till antagandet att synen på IT-användning i
demokratifrämjande syfte kan ta sig mycket olika uttryck beroende på hur man väljer att
se på demokrati. Därefter förklarades det kommunikationsvetenskapliga koncept som
Dijk använder i sin egen analys, av oss kallat ”mönster för informationsflöden”. Dessa
mönster är fyra till antalet, och skiljer sig åt vad gäller kontrollen av informationskällan
samt kontroll av tid och ämne. De femton IT-tillämpningar Dijk placerar under mönstren
presenterades och förtydligades. Slutligen utvecklades de sex olika demokratimodellerna,
och de IT-tillämpningar som Dijk anser kan främja respektive modell.
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4 Analys

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida medborgarnas rätt till
informationsfrihet kan stärkas av IT-användning i demokratifrämjande syfte. Vår egen
definition av informationsfrihet innefattar medborgarnas rätt att fritt söka och inhämta
samt sprida information. Vi ska i analysen besvara frågeställningen, som lyder:

Kan IT-användning i demokratifrämjande syfte stärka informationsfriheten?
Om så är fallet, hur och varför?
Om inte, varför?

För att göra frågeställningen mer lätthanterlig har vi valt att bryta ner den i två delfrågor:

• Vilka möjligheter att fritt söka och inhämta samt sprida information kan olika IT-
tillämpningar ge medborgarna i respektive demokratimodell?

• Vilka faktorer i demokratimodellerna påverkar om informationsfriheten stärks eller
inte stärks?

För att kunna besvara första delfrågan ser vi först på de fyra mönstren för informations-
flöde och de IT-tillämpningar som hör hemma under respektive mönster. Dessa visar på
de rent formella möjligheterna att söka, inhämta och sprida information. Det räcker dock
inte att endast se på IT-tillämpningarna i sig. Att medborgarna rent tekniskt kan söka,
inhämta och sprida information med hjälp av IT behöver inte betyda att informations-
friheten främjas. För att det ska vara meningsfullt att tala om informationsfrihet måste
man ta hänsyn till vad det är för slags information som görs tillgänglig. Information är
sällan neutral, och kan vara mer eller mindre relevant. Om informationen som inhämtas
t.ex. är hårt vinklad eller irrelevant för medborgaren är rätten att söka och inhämta den
mindre meningsfull. För att nyansera frågan om vilka möjligheter IT-användningen ger
medborgarna att söka, inhämta och sprida information undersöker vi alltså även vem som
kontrollerar informationen och informationsflödet, d.v.s. vem som skapar och utsänder
informationen. Detta görs i avsnitt 4.1. Mönstren för informationsflöden visar vem som
är källan eller utsändaren av informationen, samt vem som avgör tidpunkten för när
informationen ska skickas ut eller inhämtas. Kontrollen kan vara central eller individuell.
Ett centrum är i det här fallet den styrande makten, medan individen syftar på
medborgaren. Om medborgaren själv bestämmer vilken information han vill söka och
inhämta, och när, är sannolikheten större att informationen är relevant för denne, än då
urvalet och utsändningen av informationen sker centralt. I de fall då kontrollen över
informationen innehas helt av en central enhet är det möjligt att informationen är
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betydelselös för medborgaren, då den inte kan utvärderas genom jämförelse med andra
källor eller kan vara strategiskt utformad. Detta kan exemplifieras av en valkampanj där
informationen ska leda till att stärka ett partis eller en politikers ställning. Det är alltså
nödvändigt att fråga sig vad syftet är med en viss IT-tillämpning i en viss demokrati-
modell. En valkampanj har ett tydligt syfte. Andra, såsom massinformationssystem, kan
ha flera olika syften. I grunden är syftet givetvis att informera, men frågan man bör ställa
är varför informationen förs ut, och till vem. Den kan exempelvis användas för att
utbilda medborgarna för att dessa ska kunna delta politiskt, men de kan också föra ut
propaganda, eller lösa en faktisk informationsbrist. Om syftet däremot är att föra ut
samhällsinformation som ska underlätta för medborgarna att delta politiskt kan man anta
att informationen är av en mer neutral art. Syftet bakom IT-användningen skiljer sig
mellan demokratimodellerna. Vi återknyter därför i avsnitt 4.2 till Dijks kartläggning av
vilka demokratimodeller som kan gynnas av vilka IT-tillämpningar (se avsnitt 3.3).
Genom att se på vem som kontrollerar informationen, och vad syftet med IT-
användningen är, kan vi svara på vilka möjligheter IT-tillämpningarna ger medborgarna
att fritt söka, mottaga och sprida information inom respektive demokratimodell, samt
resonera kring substansen i möjligheterna att söka, inhämta och sprida information.
Detta besvarar också frågan om vad det är som påverkar om informationsfriheten stärks
av IT-användningen i respektive modell eller inte.

Då vi har besvarat de båda delfrågorna, använder vi resultaten till att besvara den
övergripande frågeställningen i avsnitt 4.3. Genom att jämföra de faktorer som påverkar
informationsfriheten kan vi dra mer generella slutsatser kring vad det är som avgör om
informationsfriheten stärks av IT-användning i demokratifrämjande syfte eller inte.

4.1 IT-tillämpningarnas påverkan på informationsfriheten

Vi går här igenom hur IT-tillämpningarna kan användas och förklarar hur den förmedlade
informationen kontrolleras. IT-tillämpningarna kan rent konkret främja informations-
friheten på olika sätt och i olika hög grad, beroende på vilka möjligheter de ger individen
att söka, inhämta och sprida information. Man måste dock ta hänsyn till hur den
information som förmedlas ser ut, vilka möjligheter medborgaren har att påverka dess
innehåll och utformning eller tidpunkten för dess utsändning eller inhämtning, samt i
vilket syfte informationen förmedlas. För att kunna uttala sig om hur informations-
friheten främjas – eller inte främjas – i en demokratimodell måste man se på  se på hur
flera IT-tillämpningar från olika mönster kompletterar varandra.

 4.1.1 Allokution

Det gemensamma för de tre IT-tillämpningar som inordnas mönstret för allokution är att
informationen skapas och utsänds centralt. I val- och informationskampanjer samt
datoriserade samhällsservice- och informationscentra produceras och distribueras
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informationen av politiska partier, kampanjledare, statliga organ eller myndigheter. Då
informationens utsändning bestäms centralt kan medborgaren inte påverka tidpunkten
för informationens inhämtning. Medborgaren kan heller inte påverka informationens
innehåll eller utformning, eftersom denna bearbetning redan gjorts. IT-tillämpningarna
inom allokution bidrar visserligen till ett ökat informationsutbud men då de endast
möjliggör en envägskommunikation blir det svårt för medborgaren att avgöra om
informationen är relevant, aktuell eller sann. För att kritiskt kunna utvärdera
informationen och ge respons krävs andra IT-tillämpningar som möjliggör för
medborgaren att mer aktivt söka, inhämta och sprida information. I det här mönstret för
informationsflöde reduceras medborgarens roll till en passiv mottagare av information.
Tillämpningarna inom detta mönster för informationsflöde har alltså liten betydelse för
medborgarens utövande av informationsfrihet.

 4.1.2 Konsultation

IT-tillämpningarna inom mönstret för konsultation är offentliga massinformations-
system och avancerade offentliga informationssystem. Dessa innehåller information som
kan ha skapats av individer eller institutioner men har samlats och sammanställts
centralt. Detta kan exemplifieras av en länksamling på en statlig myndighets hemsida
eller ett biblioteks databaser. De fungerar som informationsresurser vilka individen
konsulterar vid behov. Individen tar själv initiativet till när inhämtningen ska ske.
Informationen är redan färdigbearbetad vid konsultationstillfället, vilket innebär att
medborgaren inte har kunnat påverka dess innehåll. Däremot avgör medborgaren själv
vilken del av den tillgängliga informationen hon/han vill söka och inhämta. Möjligheterna
till kritisk utvärdering av den inhämtade informationen är i detta mönster för
informationsflöde större än i kategorin allokution, då medborgaren själv väljer vilka källor
hon/han vill hämta information från. Genom att rådfråga och jämföra olika källor kan
medborgaren bättre avgöra materialets relevans och trovärdighet. Medborgarnas
informationssökning och –inhämtning underlättas alltså av IT-tillämpningarna inom detta
mönster för informationsflöde. Då IT-tillämpningarna endast möjliggör envägs-
kommunikation påverkas inte möjligheterna att sprida information.

 4.1.3 Registrering

I mönstret för registrering utgår informationen från individen. Vad informationen ska
behandla samt tidpunkten för dess inhämtning bestäms centralt. De enskilda IT-
tillämpningarna uppvisar dock sinsemellan stora skillnader. Registreringssystem för stat
och offentlig förvaltning och datorstödda medborgarundersökningar går ut på att insamla
data om befolkningen, exempelvis som underlag för statistiska rapporter eller
beskattning. Rent tekniskt innebär detta att medborgaren har en möjlighet att sprida
information, men då detta sker på initiativ uppifrån och inte låter medborgaren påverka
omständigheterna kring utsändningen av information har detta ingen betydelse för
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informationsfriheten. Genom elektroniska opinionsundersökningar, folkomröstningar
och val har medborgaren en något större chans att uttrycka åsikter. Möjligheten att
sprida information är dock även här begränsade då undersökningens form och ämne är på
förhand bestämt. Medborgarna kan heller inte påverka hur informationen används efter
insamlingstillfället. Trots att informationen skapas av den enskilde medborgaren kan
hon/han inte sägas ha någon kontroll över informationen i ett större sammanhang. Den
väsentliga kontrollen över informationen innehas av den instans som dels tar initiativet
till registreringsprocessen, dels sammanställer och/eller bearbetar resultatet. Resultatet
kan användas i olika syften, exempelvis för att skapa stöd för en viss opinion eller
marginalisera obekväma åsikter. En majoritets ståndpunkt kan få stor genomslagskraft på
bekostnad av minoritetens åsikter. För att dessa tillämpningar ska främja informations-
spridning på ett meningsfullt sätt krävs alltså att insamling och bearbetning av
informationen sker i syfte att hörsamma medborgarnas åsikter. Vad gäller individens rätt
att söka och inhämta information, kan IT-tillämpningarna för registrering inte sägas
främja detta.

 4.1.4 Konversation

Elektroniska anslagstavlor och diskussionslistor, liksom e-post, telekonferenser och
elektroniska stadsmöten gör det möjligt för de deltagande individerna att kontrollera
ämne och tid för informationsutbytet. Den sista IT-tillämpningen i kategorin, stöd-
system för gruppvis beslutsfattande, kan inte ensam användas i samma syfte som de
övriga tillämpningarna, utan fungerar som ett komplement till dessa. Givetvis finns det
formella begränsningar för i hur stor utsträckning individen kan kontrollera
informationen. Exempelvis kan temat för diskussionen vara förutbestämt och antalet
deltagare begränsat. Elektroniska anslagstavlor och diskussionslistor kan även regleras av
en webbredaktör eller moderator, liksom telekonferenser och elektroniska stadsmöten
kan ledas av en mötesordförande. Dessa IT-tillämpningar ger dock den enskilde
medborgaren goda möjligheter att fritt framföra och ta del av åsikter. Då de deltagande
medborgarna samtidigt är skapare av informationen, är förekomsten av centralt
manipulerad information minimal. En viktig skillnad mellan dessa IT-tillämpningar och
tillämpningarna inom de övriga mönstren för informationsflöde är att medborgarna kan ge
och ta emot direkt respons på den information de inhämtat och spridit. Över huvud taget
är möjligheterna att sprida information störst inom detta mönster. Bortsett från de
ytterst begränsade tillfällen till informationsspridning som förekommer i registrerings-
tillämpningar är konversation det enda mönstret där denna aspekt av informations-
friheten främjas. Då tvåvägskommunikation är möjlig medför samtliga tillämpningar stora
möjligheter för medborgarna att både söka, inhämta och sprida information.
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4.2 Demokratimodellernas IT-användning och dess påverkan på
informationsfriheten

Varje tabell representerar en demokratimodell och innehåller de främsta kännetecknen för
dessa, de IT-tillämpningar Dijk kopplar samman modellerna med samt hans motiverings-
principer för detta. I kolumnerna under respektive mönster för informationsflöden
presenteras de enskilda IT-tillämpningarna. Vi förklarar också varför vissa av dessa inte
anses användbara inom alla demokratimodeller. Dessa kommentarer är markerade med
kursiverad text.

Under varje tabell för vi en längre diskussion om informationsfrihetens betydelse inom
varje demokratimodell, baserat på vilka syften IT-tillämpningarna fyller för demokratins
utövande. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning.

 4.2.1 Konkurrensgrundad demokrati

Kännetecken

Representativt styre
Konkurrens mellan partier och politiker för att utse de mest kompetenta ledarna
Stark auktoritär stat

Allokution Konsultation Registrering Konversation

Datoriserade val- och
informations-
kampanjer ska stärka
politikers och partiers
position hos väljarna.

Offentliga mass-
informationssystem
och avancerade
informationssystem ska
föra ut det politiska
budskapet till allmänhet
och andra politiker och
partier.

Registreringssystem för
stat och offentlig
förvaltning och
elektroniska opinions-
undersökningar ska
samla in information
om medborgarna och
den egna organisationen
i syfte att stärka statens
auktoritet.

Elektroniska
stadsmöten syftar
endast till att främja det
politiska ledarskapet.

I den konkurrensgrundade demokratimodellen används IT-tillämpningarna i första hand
till att sprida politiska budskap till medborgarna. Genom datoriserade val- och
informationskampanjer kan politikers och politiska partiers ställning hos väljarna
marknadsföras och stärkas. Informations- och kommunikationsmönstret som benämns
allokution lämpar sig väl för dessa syften. IT-tillämpningarna tillgängliggör information
som skapas i och utsänds från en central källa. I det här fallet är det valpropaganda och
samhällsinformation som skapas av myndigheter och politiska institutioner, partier och
enskilda politiska kandidater. Detta medför att mängden tillgänglig information ökar, men
medborgaren kan inte medverka till informationens innehåll och utformning, och kan
heller inte välja vilka delar av informationen hon/han vill ta del av. Tidpunkten för
inhämtning av informationen kan inte heller påverkas av medborgaren. Informationen
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kommer alltså i en färdig förpackning. För informationsfriheten innebär detta att
individens möjligheter till aktiv sökning och inhämtning inte påverkas då teknikens
tillämpning styrs centralt för att sprida information uppifrån. Då kommunikationen är
ensidig och inte tillåter att information från medborgarna återförs till utsändaren förblir
även möjligheterna till spridning av information opåverkade.

Även inom konsultation är informationens ursprung och utsändning centralstyrd på
samma sätt som i föregående mönster för informationsflöden. IT-tillämpningarna från
båda dessa mönster för informationsflöden syftar till att föra ut information till väljarna
om de politiska alternativen. Tekniken är också ett sätt för de politiska partierna och
kandidaterna att marknadsföra sig själva och sina program. Det som skiljer de båda
mönstren åt är att medborgarna här själva väljer vilken typ av information de vill
inhämta. Medborgaren kan alltså göra ett urval ur den tillgängliga informationen och
därmed jämföra alternativa källor. Genom att exempelvis konsultera olika partiers
webbplatser och massmediernas bevakning av partierna kan medborgarna bilda sig en
mer heltäckande uppfattning om de aktuella frågorna, vilket inte låter sig göras genom
IT-tillämpningarna i mönstret för allokution. Offentliga massinformationssystem och
avancerade informationssystem erbjuder alltså vissa möjligheter för individen att själv ta
del i informationssökningen och –inhämtningen. Några möjligheter till återföring av
information erbjuds däremot inte, då informationsmönstret även här är enkelriktat.
Informationsspridning från medborgaren främjas därför inte av dessa IT-tillämpningar.

IT-tillämpningarna inom mönstret för registrering används för att insamla information
inom ett givet ämne från individuella källor till en central enhet. Registreringssystem
används av stat och offentlig förvaltning för att effektivisera verksamheten och inhämta
data från befolkningen. Trots att medborgaren utgör informationskällan, är individens
kontroll över informationen endast av formell art, då informationen avges på beställning
inom redan fastställda tids- och ämnesmässiga ramar som medborgaren inte kan påverka.
Detta gäller även informationen som insamlas genom elektroniska opinions-
undersökningar. Rent tekniskt ger detta medborgarna chansen att sprida sina åsikter, men
dessa relaterar endast till redan färdigkonstruerade frågor. De insamlade åsikterna är i
första hand till nytta för de styrande eller de politiska representanterna, då de används
på olika sätt av de politiska aktörerna för att stärka deras position i konkurrensen.
Medborgaren har inget inflytande över hur deras uppgifter eller åsikter behandlas av den
insamlande enheten. Då medborgarens möjligheter att söka, inhämta och på ett relevant
sätt sprida information inte tillgodoses främjas informationsfriheten inte genom
användningen av dessa IT-tillämpningar i den konkurrensgrundade demokratin.

I mönstret för konversation framhålls endast elektroniska stadsmöten. Rent formellt går
det att både söka, inhämta och sprida information med denna IT-tillämpning.
Stadsmötena är dock inte tänkta att fungera som ett forum där medborgarna kan få gehör
för sina åsikter och påverka sina representanter. Avsikten är istället att ge politiska
företrädare en kanal genom vilken de kan skapa uppmärksamhet kring sin person eller
sin agenda, eller propagera för en viss sakfråga. Medborgarens medverkan har alltså ingen
egentlig substans i sammanhanget. Möjligheten att framföra åsikter är betydelselös om
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dessa inte hörsammas. Informationsfriheten stärks alltså inte på ett meningsfullt sätt av
denna IT-användning.  

Den styrande makten kontrollerar informationens utsändning och innehåll. Medborgaren
har därmed inga möjligheter att påverka innehållet. Möjligheterna att söka och inhämta
information är små, men de finns. Däremot är det inte möjligt att återföra information till
den utsändande källan utom i samband med opinionsundersökningar, och där kan
medborgarna inte själva välja vad de vill uttala sig om. IT kan alltså i vissa fall underlätta
möjligheterna att söka, inhämta och sprida information rent tekniskt, men syftet med IT
är ett annat, nämligen att fungera som ett verktyg i röst- och maktkonkurrensen. All
befintlig information som sprids uppifrån till medborgarna syftar till att informera dessa
om politiska åsikter och sprida de konkurrerande politikernas eller partiernas budskap.
Detta innebär att det finns en risk för att informationen som förmedlas är
propagandistisk. Den fungerar därmed inte som ett objektivt underlag för val av
representanter utifrån vilket medborgaren kan fatta ett faktabaserat och välgrundat
beslut. Informationsfriheten är en formell nödvändighet för att alla ska kunna tävla om
makten. Synen på den stora massan som dåligt lämpad att delta i större utsträckning gör
dock att det inte finns något behov av att främja medborgarnas aktiva politiska
deltagande genom att erbjuda dem goda möjligheter till exempelvis informerad diskussion
via IT-tillämpningarna. Informationsfrihetens betydelse i relationen mellan IT och
konkurrensgrundad demokrati är alltså av formell art. Möjligheterna att söka, inhämta
och sprida informationen stärks inte av IT-användningen i den konkurrensgrundade
demokratin.
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 4.2.2 Pluralism

Kännetecken

 Kombination av direkt- och representativ demokrati
 Politiken betraktas ur ett nätverksperspektiv där olika intressen konkurrerar
 Staten medlar mellan de olika intressegrupperna
 Opinionsbildning baserat på olika intressen är viktigare än centralt beslutsfattande

Allokution Konsultation Registrering Konversation

 Fri information gör
att statlig inblandning
kan minimeras. Staten
ska främst fungera som
en medlare mellan olika
opinioner.

Offentliga mass-
informationssystem och
avancerade offentliga
informationssystem ska
informera medborgarna i
syfte att locka potentiella
medlemmar till de olika
intressegrupperna och
organisationerna.

Registreringssystem och
datorstödda self-
surveys ska registrera
medlemsskap och
användas för utvärdering
inom den egna
organisationen.

De IT-tillämpningar som
föredras är elektroniska
anslagstavlor och
-diskussionslistor,
e-post och tele-
konferenser samt
stödsystem för
gruppvis besluts-
fattande, då man för
opinionsbildningens
skull uppmuntrar
diskussion inom så
många olika fora som
möjligt.

Den pluralistiska modellen inkluderar inga av tillämpningarna från kategorin allokution i
valet av IT-stöd. Statens roll i pluralismen är medlande snarare än beslutsfattande, och
fungerar därför inte som informationskälla. Makten är istället fördelad mellan flera olika
centra. Synen på politik som ett nätverk snarare än en hierarkisk ordning gör att
information som skapas och utsänds centralt inte ses som önskvärt.

IT-tillämpningarna i kategorin konsultation kan utnyttjas trots att informationskällan
även här är central, förutsatt att de används för att stärka informations- och
kommunikationsflödet inom och mellan det civila samhällets organisationer. De kan
givetvis även förmedla information till medborgarna utanför organisationerna. På det här
sättet kan organisationerna marknadsföra sig själva och sitt budskap. Det breda
informationsutbudet och medborgarnas egen aktivitet underlättar bedömningen av och
valet mellan olika intressegrupper. Det är dock möjligt att den information som syftar till
att värva nya medlemmar kan vara något vinklad. I princip kan dessa tillämpningar
stärka sökning och inhämtning av information både för organisationerna och för
medborgarna. Informationsspridningen påverkas däremot inte.  

Pluralismen använder sig av två IT-tillämpningar som ingår i mönstret för registrering.
Dessa fyller helt skilda funktioner. Registreringssystem används inom organisationer för
att t.ex. registrera medlemskap. Då detta endast är en administrativ funktion, har den
ingen betydelse ur perspektivet informationsfrihet. Utvärdering av den egna
verksamheten med hjälp av datorstödda self-surveys inom organisationer kan däremot
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vara ett sätt för medlemmarna att uttrycka och sprida åsikter, och därmed aktivt bidra
till organisationens effektivisering och utveckling. Den vanliga invändningen mot
registreringstillämpningarna är att informationsinsamlingen riskerar att styras av
initiativtagarens bakomliggande agenda, som exempelvis kan vara att skapa underlag till
en viss politisk fråga, snarare än att föra fram folkets åsikter. I det här fallet används
tillämpningen inom en platt organisation där medlemmarna arbetar tillsammans för ett
gemensamt mål. Medlemmarna borde därför ha en god insyn i verksamheten på mer eller
mindre lika villkor. Risken för att informationen manipuleras anser vi därför är liten.
Informationsspridningen inom organisationerna främjas alltså av denna IT-tillämpning,
men har ingen betydelse för de enskilda medborgarna utanför sammanslutningarna.

De viktigaste IT-tillämpningarna för pluralismen finns under mönstret för konversation.
En fri opinionsbildning förutsätter att det finns många kanaler för informationsutbyte.
Elektroniska anslagstavlor, diskussionslistor, e-post och telekonferenser underlättar en
öppen diskussion inom och mellan olika intressegrupper, samhällsaktörer och enskilda
individer. Stödsystem används för att underlätta kollektivt beslutsfattande.
Diskussionens karaktär och informationen i sig torde rimligtvis skilja sig åt i ett samtal
mellan medlemmarna inom en organisation och mellan konkurrerande intressegrupper.
Då det ligger i organisationernas intresse att stärka sin egen ställning och få ökat
inflytande i samhället, kan man anta att informationen som utbyts i diskussioner eller
förhandlingar grupperna emellan är strategiskt utformad och därför vinklad och mer
begränsad. Vi ser det som troligt att informationsutbytet inom organisationerna generellt
präglas av en större öppenhet. Då medlemmarna strävar mot ett gemensamt mål är en fri
och öppen diskussion där samtliga medlemmar deltar önskvärt. Alla dessa tillämpningar
möjliggör individuell sökning, inhämtning och spridning av information. Med en viss
reservation för att informationens karaktär kan skifta beroende på vem den är avsedd för,
anser vi alltså att informationsfriheten främjas både inom och utanför intresse-
organisationerna.

I pluralismen vill man fördela makten i samhället mer horisontellt och ge medborgarna
bättre möjligheter att få gehör för sina åsikter. IT används därför för att underlätta
kommunikation inom och mellan olika intresseorganisationer och utvärdera dessas
verksamhet, samt för att främja åsiktsmångfald och diskussion. Informationen som
sprids till medlemmarna i en organisation torde vara relevant och korrekt då de ska delta i
beslutsfattandet inom organisationen och därmed är i behov av relevant och obegränsad
information. Möjligheterna att söka, inhämta och sprida information stärks alltså på ett
meningsfullt sätt inom organisationerna. IT kan även användas för att informera
medborgare som inte är verksamma i organisationerna, och ge dem möjligheter till
åsiktsutbyte och diskussion. Detta stärker i så fall deras möjligheter att söka, inhämta
samt sprida information. Den information som förmedlas från organisationerna till
individer och andra organisationer i marknadsföringssyfte riskerar dock att vara
strategiskt utformad och begränsad, men på det stora hela främjas informationsfriheten
av IT-användningen i pluralismen.
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 4.2.3 Lagstyrd demokrati

Kännetecken

Representativt styre
Konstitutionen och lagen är demokratins grunder
Statens handlingskraft kringskärs av regler och lagar
Individens frihet ska skyddas mot auktoritärt styre
Informationsbrist hos både medborgare och stat ses som det största hotet mot en effektiv ledning

Allokution Konsultation Registrering Konversation

Datoriserade
informations-
kampanjer och
samhällsservice- och
informationscentra ska
bidra till att minska
informationsbristen hos
medborgarna.

Offentliga mass-
informationssystem ska
bidra till att minska
informationsbristen hos
medborgarna.

Registreringssystem för
stat och offentlig
förvaltning samt dator-
stödda medborgar-
undersökningar ska
återföra information om
medborgarna till
myndigheter och stat och
bidra till att minska
informationsbristen hos
staten. En effektivare
informationshantering
samt en mer öppen och
mottaglig förvaltning
eftersträvas.

Medborgarnas
möjligheter att
kommunicera med
varandra och med sina
representanter betonas
inte.

Informationskampanjer och samhällsservice- och informationscentra inom mönstret för
allokution vänder sig främst till medborgarna. Detta ger medborgarna större insyn i den
offentliga verksamheten samt ökar tillgången till politisk information och samhälls-
information. Informationskällan och informationsflödet kontrolleras av en central enhet,
vanligtvis en myndighet eller statlig organisation. Detta innebär att medborgaren saknar
möjlighet att påverka när och hur informationen ska sökas eller inhämtas. Då
medborgaren med dessa tillämpningar inte aktivt kan söka information och därmed inte
kan jämföra informationen med alternativa källor blir det svårt att verifiera
informationens sanningshalt och relevans. dessa tillämpningar påverkar alltså inte
möjligheterna att söka, inhämta och sprida information.

Även tillämpningarna inom konsultation syftar till att öka mängden tillgänglig
information och insynen i den offentliga verksamheten. Skillnaden mellan dessa
tillämpningar och de inom mönstret för allokution är att medborgaren aktivt kan söka
och inhämta den information de själva vill ha. Medborgarens möjligheter att söka och
inhämta information främjas alltså av denna IT-tillämpning. Offentliga mass-
informationssystem kan även användas till att minska informationsbristen inom de
politiska institutionerna. Exempelvis kan informationsflödet mellan regering och offentlig
förvaltning förbättras. Även politiska partier, representanter och tjänstemän gagnas av
ett ökat informationsflöde.
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Tillämpningarna inom mönstret för registrering ska effektivisera statens och den
offentliga förvaltningens verksamheter. Med hjälp av registreringssystem för stat och
offentlig förvaltning och datorstödda medborgarundersökningar kan det administrativa
arbetet underlättas. Större kunskap om befolkningen ger också bättre underlag för
beslutsfattande. Dessa tillämpningar förutsätter alltså ingen större aktivitet från
medborgarnas sida, och ger inga betydelsefulla möjligheter till informationsspridning. De
övriga tillämpningar som följer mönstret för registrering, elektroniska opinions-
undersökningar, folkomröstningar och val, utelämnas helt i den lagstyrda demokratin. I
och med valet av representanter överlåter väljarna beslutsfattandet åt dessa. Detta
mönster för informationsflöde har alltså ingen betydelse för frågan om informations-
frihet, då medborgarna är passiva i processen och informationen är avsedd för de
politiska institutionerna.

IT-tillämpningarna inom mönstret för konversation används vanligtvis för att involvera
medborgarna i aktiv diskussion. I den lagstyrda demokratimodellen utesluts dessa IT-
tillämpningar helt. Detta överensstämmer med synen på medborgarnas deltagande i de
demokratiska processerna. Den lagstyrda demokratin är starkt individualistisk. Då
människorna anses ha skiftande behov och önskemål, menar man att ett fungerande
samhälle kräver att enskilda individer strävar efter egna mål snarare än agerar kollektivt,
så länge detta sker inom lagens råmärken. Det finns därför ingen anledning att främja
informationsutbyte och diskussion i politiska sammanhang medborgarna emellan.
Medborgarnas aktiva medverkan i politiken begränsas huvudsakligen till att välja
representanter som sedan sköter beslutsfattandet. Vi menar att denna betoning av och
tilltro till det representativa styret ligger till grund för valet av IT-tillämpningar. Det
gemensamma för mönstren för allokution, konsultation och registrering i den lagstyrda
demokratimodellen är att de kontrolleras av den styrande makten och syftar till att
stärka den existerande styrelseformen. Då tillämpningarna inom mönstret för
konversation inte bidrar till detta anses de inte fylla någon funktion.

Det övergripande syftet med IT är att effektivisera den styrande makten och samtidigt
göra den mer transparent för medborgarna genom att lösa informationsbristen hos såväl
medborgare som makthavare. Medborgarna har vissa möjligheter att söka och inhämta
information, men kontrollen över informationens utsändning och innehåll är i alla IT-
tillämpningar central, och IT-tillämpningar som möjliggör spridning av information
förekommer inte alls. Vi menar att detta grundas i uppfattningen att medborgarnas
deltagande i det politiska styret bör begränsas till valdeltagande. Det politiska livet sköts
av de folkvalda, vilka ytterst är begränsade av lagstyret, vilket i sin tur gör att
medborgarna inte behöver frukta övergrepp. Resten av samhällslivet regleras automatiskt
av den fria marknaden. Det är alltså inte nödvändigt att erbjuda medborgarna IT-
användning som stärker möjligheterna till diskussion och informationsutbyte.
Informationsfriheten för medborgarna stärks inte av IT-användningen i den lagstyrda
demokratin.
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 4.2.4 Deltagardemokrati

Kännetecken

 Kombination av direkt- och representativ demokrati
 Medborgarskapet och kollektivet är en central princip
 Den politiska makten måste bli mer tillgänglig för medborgarna vilket förutsätter välinformerade

medborgare
 Medborgarna ska utvecklas genom diskussion och utbildning

Allokution Konsultation Registrering Konversation

Datoriserade
informations-
kampanjer ska
informera och utbilda
folket.

Offentliga
massinformations-
system förespråkas
framför mer avancerade
informationssystem.
Information ska vara
tillgänglig för alla, inte
bidra till att öka
informationsklyftorna
mellan medborgare.

Då man fruktar
isolering och central
manipulering av
information, betraktas
IT-tillämpningar från
denna kategori med
skepsis. Den kollektiva
diskussionen föredras
framför en envägs-
kommunikation.

Elektroniska
diskussionslistor,
e-post och
telekonferenser samt
elektroniska
stadsmöten förespråkas
i den kollektiva
diskussionens anda.
Medborgarnas åsikter
ska uttryckas
gemensamt.

Den grundläggande principen i deltagardemokratin är att medborgarna ska delta aktivt i
de politiska processerna. Detta förutsätter att medborgarna är välinformerade. Det är
därför nödvändigt att kunna garantera en fri tillgång till information för alla. Trots att
mönstret för allokution innebär att informationen både produceras och utsänds centralt
utan att involvera medborgarna i skapandet och utsändandet av information, kan
demokratimodellen dra nytta av datoriserade informationskampanjer. IT-tillämpningen
kan nämligen på sikt främja ett aktivt deltagande, eftersom den i detta sammanhang
syftar till att utbilda och informera medborgarna och på detta sätt ge dem bättre
förutsättningar för att fatta beslut. IT-tillämpningen i sig kan inte sägas ha någon
betydelse för informationsfriheten, då medborgaren är en passiv mottagare och varken
kan påverka innehållet eller ge respons på den utsända informationen.

Mönstret för konsultation kräver att individen själv tar initiativet till informations-
sökningen och –inhämtningen, vilket går i linje med deltagardemokratins tilltro till
människans vilja att aktivt påverka sin tillvaro. Därför förespråkas offentliga mass-
informationssystem som förutsätter en aktiv medverkan från medborgaren. Individerna
kan med denna IT-tillämpning fritt söka och inhämta information men inte ge respons på
den utsända informationen. Den andra IT-tillämpningen inom detta mönster, avancerade
informationssystem, förespråkas inte. Vi menar att detta grundas i övertygelsen att
information ska vara tillgänglig på lika villkor. Alltför avancerade informationssystem,
exempelvis Internet, kan försvåra eller till och med motverka en jämlik
informationsförsörjning genom att öka informationsklyftorna.

Alla IT-tillämpningar inom mönstret för registrering betraktas med skepsis, då man
befarar att information som insamlas och bearbetas centralt kan utsättas för
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manipulation. De innefattar heller ingen väsentlig medverkan från medborgarnas sida.
Exempelvis kan folkomröstningar eller opinionsundersökningar användas för att skapa
stöd för en viss opinion snarare än att föra fram medborgarnas åsikter. Trots att man
förespråkar ett mer direkt beslutsfattande av medborgarna själva ser man alltså inte den
här formen för beslutsfattande som lämplig. Dessa tillämpningar saknar dessutom det
viktiga deliberativa inslaget och främjar inte kollektiv diskussion, varför de betraktas som
inadekvata verktyg för politiskt deltagande.

Tillämpningarna i mönstret för konversation bidrar till medborgarskapets såväl som den
enskilda individens utveckling genom att främja ett fritt informationsutbyte mellan olika
aktörer inom det politiska systemet. Informationsfriheten är alltså i detta sammanhang
avgörande för en meningsfull användning av tekniken. Detta förutsätter dock, liksom i
mönstret för konsultation, att tekniken är tillgänglig för och kan användas av alla oavsett
ålder, kön, utbildningsnivå eller inkomst. För att tillämpningarna ska fylla en
demokratisk funktion får den politiska diskussionen inte begränsas till en intellektuell
eller social elit. Viljan att aktivt delta i politiken måste därför vara förankrad i de breda
folklagren.

Alla tillämpningar syftar ytterst till att möjliggöra aktivt politiskt deltagande för
medborgarna. Beslutsfattandet måste föregås av gemensam diskussion. Detta ska
åstadkommas genom att med hjälp av IT utbilda och informera medborgarna, samt ge
dem möjligheter att diskutera och utbyta åsikter. I tillämpningarna som tillhör mönstren
för allokution och konsultation kontrolleras informationen centralt, men då dessa
kompletteras med tillämpningar där medborgaren själv kontrollerar både informationens
innehåll och utsändning, kan IT-tillämpningarna tillsammans sägas stärka medborgarnas
möjligheter att söka, inhämta och sprida information. Synen på att det huvudsakliga
politiska styret ska skötas av medborgarna själva, samt betoningen på det deliberativa
samtalet resulterar alltså i att informationsfriheten främjas i deltagardemokratin.
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 4.2.5 Folkomröstningsdemokrati

Kännetecken

 Direktdemokrati
 Staten ska ha en minimal roll i beslutsfattandet

Allokution Konsultation Registrering Konversation

Information med
institutionellt politiskt
innehåll misstros.

Offentliga mass-
informationssystem
och avancerade
offentliga
informationssystem ska
bidra till att informera
medborgarna och ge
underlag för det
beslutsfattande folket
ska utföra.

Elektroniska
opinionsunder-
sökningar och
folkomröstningar är
verktyg för
beslutsfattande.

Diskussionsfora som
e-post, telekonferenser
och elektroniska
stadsmöten
rekommenderas i vissa
fall för att besluten ska
grundas i gemensam
diskussion.

Statlig eller institutionell inblandning i den politiska processen ska enligt folk-
omröstningsdemokratins anhängare begränsas till ett absolut minimum. Medborgarna ska
vara engagerade i samhällsfrågor och själva avgöra vilka ärenden och angelägenheter som
kräver särskild uppmärksamhet. Då samtliga IT-tillämpningar inom mönstret för
allokution förmedlar information med centralt kontrollerat innehåll anses de därför inte
lämpliga för denna demokratimodell.

Tillämpningar som följer mönstret för konsultation förmedlar centralstyrd information,
och är därför inte självklara val. De kan dock användas för att öka informationsmängden
och därmed även underlaget till beslutsfattandet. Man kan på så sätt undvika ett alltför
ogenomtänkt röstande. Om dessa används ökar medborgarens möjligheter att själv
uppsöka och inhämta information, vilket ökar informationsfrihetens betydelse i folk-
omröstningsdemokratin.

Det främsta verktyget för kollektivt beslutsfattande inom denna demokratimodell är
elektroniska opinionsundersökningar och folkomröstningar. Registrering är därför det för
folkomröstningsdemokrati mest centrala mönstret för informationsflöde. Vanligtvis kan
man kritisera registreringstillämpningar för att endast ge medborgaren begränsade
möjligheter att uttrycka sin åsikt, eftersom ämnet för undersökningen eller omröstningen
bestäms centralt och inte kan påverkas av medborgarna. Kritiken är dock i detta fall
obefogad då det i folkomröstningsdemokratin är medborgarna själva som ska avgöra vilka
frågor som ska diskuteras eller röstas om. Det föreligger visserligen alltid en risk för att
informationen kan manipuleras och används i odemokratiska syften, då dessa former för
åsiktsinsamling inte ger några garantier för hur den inhämtade datan hanteras. Även om
demokratimodellen grundas på direktdemokrati, måste det finnas en eller flera instanser
för exempelvis bearbetning av den insamlade informationen. Trots dessa reservationer
anser vi att möjligheterna till informationsspridning i princip är goda.
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De främsta argumenten mot folkomröstningsdemokratin är att röstningsförfarandet kan
medföra att individen isoleras om röstningen inte föregås av gemensam diskussion, samt
att den stora massan inte är tillräckligt insatt i politiska frågor för att kunna bedöma hur
viktiga samhällsfrågor ska behandlas. För att bemöta kritiken om ett alltför
slentrianmässigt och ogenomtänkt väljarbeteende, förespråkas i folkomröstnings-
demokratin ibland diskussionsmöjligheter som komplement till åsikts- och
röstregistreringen. IT-tillämpningarna inom mönstret för konversation kan alltså fylla ett
syfte här. Fördelarna för medborgarnas möjligheter till fri sökning, inhämtning och
spridning av information är i detta mönster för informationsflöde uppenbara. Det är
dock oklart i hur stor omfattning den här typen av IT-användning förespråkas, och man
kan därför inte med säkerhet säga att informationsfriheten främjas i detta avseende.

Man strävar i folkomröstningsdemokratin mot ett direktdemokratiskt ideal vilket främst
ska realiseras med hjälp av IT-tillämpningar för registrering. Dessa ska användas till att
insamla åsikter i samband med folkomröstningar och opinionsmätningar, d.v.s. fungera
som underlag för beslutsfattande. Dessa IT-tillämpningar kontrolleras av medborgarna
själva, och ger dem i princip goda möjligheter till informationsspridning. Vissa
förespråkare av folkomröstningsdemokrati betonar även massinformationssystem samt
fora för samtal och eftertanke som nödvändiga komplement till de åsiktsinsamlande och
registrerande IT-tillämpningarna. Om alla dessa tillämpningar används tillsammans
främjas informationsfriheten i sin helhet.

 4.2.6 Libertarianism

Kännetecken

 Kombination av direkt- och representativ demokrati
 Informationsfrihet är en central princip
 Betonar medborgarnas autonomi i egna sammanslutningar
 En fri marknad och ökad konkurrens förespråkas
   De största hoten mot demokrati anses vara politisk centralisering och byråkrati

Allokution Konsultation Registrering Konversation

Staten betraktas som
föråldrad och ineffektiv
och ska därför ha en
minimal roll. Fri
information gör statlig
inblandning överflödig.

Förespråkar avancerade
offentliga
informationssystem, då
välinformerade
medborgare är en
förutsättning. Alla
sorters inskränkningar
av information ogillas.

Elektroniska
opinions-
undersökningar och
elektroniska val kan
användas under
förutsättning att
resultaten behandlas
korrekt och tas på allvar.

För att delta i den
demokratiska processen
måste medborgarna
kunna diskutera med
varandra och sina
representanter. Samtliga
IT-tillämpningar i
detta mönster är därför
önskvärda.
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Statens ineffektivitet och föråldrade struktur anses vara ett av de största hindren för
demokratins utövande. Man anser därför att statens roll i samhället bör vara så liten som
möjligt, och hävdar i vissa fall till och med att den institutionella politiken är överflödig i
ett libertarianistiskt samhälle. Istället betonar man medborgarnas självstyre inom egna
nätverk. Vi menar att anledningen till att IT-tillämpningarna som följer mönstret för
allokution helt utesluts grundas i denna syn på det politiska livet som ett nätverk av
relationer. Behovet av centra för information och kommunikation är litet eller obefintligt
i ett samhälle där maktrelationer inte är hierarkiskt uppbyggda. Information som
förmedlas från en central enhet där medborgaren inte aktivt kan påverka vare sig innehåll
eller tidpunkt för inhämtandet är inte intressant eller nödvändigt.

Den centrala idéen i den här typen av libertarianism är Internets potential som ett
samhällsförändrande verktyg. Av detta följer att avancerade offentliga
informationssystem, oftast Internet, är självklara tillämpningar. Mönstret för
konsultation innebär visserligen att informationen skapas centralt, men då det är
nödvändigt för självstyrande medborgare att vara välinformerade är ett mass-
informationssystem som Internet av stor vikt. Till skillnad mot mönstret för allokution
är medborgarna dessutom fria att själva söka och inhämta information. För att fungera
enligt libertarianismens principer om fri tillgång till information krävs dock att den
centralt skapade informationen inte är bunden av vare sig praktiska eller formella
restriktioner. Återföring av information är inte möjlig, vilket gör att alla aspekter av
informationsfriheten inte främjas av enbart denna tillämpning.

Misstron mot den institutionella politiken eller önskan om att helt avskaffa den gör att
de IT-tillämpningar inom mönstret för registrering som huvudsakligen syftar till att
underlätta regeringsmaktens arbete anses irrelevanta. Registreringssystem för stat och
offentlig förvaltning och ett mekaniskt insamlande av befolkningsfakta med hjälp av
medborgarundersökningar är därför inte önskvärda. Istället betonar man medborgarnas
aktiva deltagande, och anser att de tillämpningar som på ett mer substantiellt sätt
förmedlar medborgarnas åsikter vara behjälpliga (förutsatt att en central, styrande makt
fortfarande existerar). Använt på rätt sätt kan elektroniska opinionsundersökningar och
elektroniska val fungera som verktyg för medborgarna att sprida åsikter.
Beslutsfattandet måste föregås av diskussion och resultaten bör behandlas med allvar
och leda till konkreta åtgärder.

IT-tillämpningarna inom mönstret för konversation kompletterar de övriga mönstrens
tillämpningar. Den information som inhämtats genom avancerade massinformations-
system är avsedd att debatteras i olika diskussionsfora, såsom diskussionslistor,
telekonferenser och elektroniska stadsmöten. Libertarianismens tilltro till individens
förmåga att självständigt tänka och fatta beslut illustreras väl av dessa IT-tillämpningar.
Medborgaren är själv aktiv i inhämtning och spridning av information och bidrar även till
skapandet av denna. Eftersom statsmakten antingen är starkt reducerad eller helt
avskaffad är det medborgarna själva som bestämmer dagordningen och avgör vilka frågor
som ska diskuteras och fattas beslut om. IT-tillämpningarna inom mönstret för
konversation är till för att underlätta denna process. Informationsfriheten är på samma



59

gång en förutsättning och ett mål för libertarianismen, vilket kanske belyses tydligast av
detta mönster för informationsflöde.

Den här typen av libertarianism är starkt inspirerad av Internets uppkomst, och ser
uttrycksfrihet och informationsfrihet som centrala värden. Följaktligen anses en fri
tillgång till obegränsad och ocensurerad information vara nödvändig. Alla möjligheter att
med hjälp av IT söka, inhämta och sprida information är därför särskilt viktiga.
Medborgaren kontrollerar till stor del informationens innehåll, utsändning och
inhämtning. Syftet med informationen är att möjliggöra ett aktivt medborgerligt
deltagande. Detta grundas i att man anser att människor kan och bör delta i det politiska
beslutsfattandet på ett mer direkt sätt. Libertarianismen sätter alltså stor tilltro till
individens förmågor och möjligheter, och användningen av IT-tillämpningar som på olika
sätt stödjer ett aktivt deltagande är därför en naturlig följd av detta. IT-användningen i
libertarianismen stärker alltså medborgarnas möjligheter att söka, inhämta och sprida
information.

4.3 Jämförande analys

I avsnitt 4.2 har vi studerat huruvida IT-användningen främjar informationsfriheten i
respektive demokratimodell, och varför. Resultatet pekar på att framförallt en faktor
tycks påverka om informationsfriheten stärks, nämligen frågan om i hur hög grad
medborgarna ska vara delaktiga i det politiska styret. Man anser i vissa
demokratimodeller att medborgarnas deltagande endast ska omfatta valet av
representanter, vilka sedan fattar beslut. I andra modeller betonas vikten av att
medborgarna är mer delaktiga i den demokratiska processen, t.ex. genom ökat självstyre
och ett mer direkt beslutsfattande. Vi avser här att jämföra likheter och skillnader i de sex
demokratimodellerna, för att mer generellt kunna uttala oss om vad det är som avgör om
informationsfriheten stärks av IT-användningen. För överskådlighetens skull väljer vi att
jämföra modellerna i par. Uppdelningen faller sig naturligt på grund av likheterna mellan
modellerna. De modeller där det är tydligt att IT-användningen inte främjar
medborgarnas möjligheter att söka, inhämta och sprida information på ett meningsfullt
sätt är konkurrensgrundad och lagstyrd demokrati. Dessa analyseras i 4.3.1. I de övriga
fyra demokratimodellerna främjas informationsfriheten i högre grad. Dessa betonar
medborgarnas aktiva deltagande mer än konkurrensgrundad och lagstyrd demokrati, men
på olika sätt. Pluralismen och libertarianismen uppvisar många gemensamma drag, och
diskuteras därför tillsammans i 4.3.2, och i nästa avsnitt analyseras deltagar- och
folkomröstningsdemokrati. Slutligen sammanfattas likheterna och skillnaderna, och
orsakerna till dessa, i avsnitt 4.3.4.
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 4.3.1 Konkurrensgrundad och lagstyrd demokrati

Båda demokratimodellerna bygger på ett representativt styre. Man delar en
individualistisk människosyn som grundas i uppfattningen att människor har olika behov
och intressen. Detta betyder att det inte går att tala om något allmänt bästa. Man anser
därför att samhället fungerar mest effektivt om man låter dessa olika behov och intressen
konkurrera om inflytande. I båda dessa demokratimodeller tar detta sig uttryck i en
tävlan om röster mellan olika kandidater, vilket också i den konkurrensgrundade
demokratin är den viktigaste politiska drivkraften. I den lagstyrda modellen betonar man
dessutom vikten av att de styrande begränsas av lagstiftning, då staten ska styra över
individernas tillvaro så lite som möjligt. Betoningen av individualism och
intressekonkurrens är alltså en anledning till att man förespråkar ett representativt styre.
En annan tungt vägande orsak till att man anser att medborgarnas deltagande i politiken
ska vara begränsat ligger i den allmänna synen på människan. De flesta människor anses
vara oförmögna att på ett rationellt och genomtänkt sätt ta ställning till politiska frågor.
Individen bedöms dessutom vara i huvudsak ointresserad av politik. Dessa faktorer gör
att det anses rimligt att det politiska deltagandet från medborgarnas sida inte ska vara
särskilt omfattande.

Uppfattningen att medborgarnas deltagande ska vara begränsat återspeglas i IT-
användningen i båda modellerna. Då man inte väntar sig att medborgarna ska engagera sig
i större utsträckning i det politiska styret, förses de endast med den typ av information
som krävs för att välja representanter, d.v.s. den information som förmedlas i val- och
informationskampanjer. Samtliga IT-tillämpningar som används i både konkurrens-
grundad och lagstyrd demokrati förmedlar information som styrs centralt, vilket innebär
att medborgaren aldrig kan påverka informationens innehåll, utformning eller tidpunkten
för dess utsändning och inhämtning. IT-tillämpningar där individen helt kontrollerar
informationens utformning, innehåll och utsändning används alltså inte alls. Det är
talande att dessa demokratimodeller, som är de enda renodlat representativa, är de enda
av de sex modellerna som enbart förespråkar IT-användning som innebär
envägskommunikation och helt utesluter de tillämpningar som möjliggör tvåvägs-
kommunikation. Då medborgarna inte ska delta i någon större utsträckning är det av
naturliga skäl inte nödvändigt med IT-tillämpningar som möjliggör diskussion och
informationsutbyte medborgarna emellan. Det faktum att IT-användningen heller inte
möjliggör kommunikation mellan medborgare och representanter, bekräftar ytterligare
uppfattningen att det politiska styret är förbehållet representanterna. IT-användningen i
dessa modeller syftar alltså enbart till att föra ut information uppifrån till medborgarna
och stärker därför inte deras möjligheter att söka, inhämta och sprida information.
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 4.3.2 Libertarianism och pluralism

Synen på människan är i dessa modeller, liksom i konkurrensgrundad och lagstyrd
demokrati, starkt individualistisk och bygger på att olika intressen och behov existerar
och konkurrerar med varandra. I libertarianism och pluralism ser man dock på politiken
ur ett icke-hierarkiskt, decentraliserat perspektiv, där nätverksstrukturer präglar
samhället. I pluralismen är makten fördelad på flera olika centra, och staten fungerar som
en medlare mellan olika intressegrupper. I libertarianismen anser man att statens roll ska
reduceras till ett minimum alternativt elimineras helt. I båda fallen är statens roll kraftigt
begränsad. Man vill i båda demokratimodellerna öka medborgarnas politiska inflytande,
men detta tar sig olika uttryck. I pluralismen fungerar representanter från olika
intresseorganisationer som talesmän för medborgarnas intressen och fattar beslut
tillsammans med politiska representanter, för att på så sätt kunna ge medborgarna bättre
möjligheter att hävda sina intressen gentemot makthavarna. I libertarianismen betonas
det direktdemokratiska deltagandet i högre grad än i pluralismen, då man hyser ett större
förtroende för individens förmåga till självstyre och förespråkar medborgarnas autonomi
i egna sammanslutningar. I båda modellerna innebär synen på det diversifierade samhället
att det måste finnas många kanaler för information och kommunikation organisationer
och medborgare emellan. Man förespråkar därför i båda demokratimodellerna IT-
tillämpningar som stärker informationsflödet och –utbudet. IT-tillämpningarna som
används har till syfte att öka informationsflödet och förbättra förutsättningarna för
medborgerligt deltagande i debatt och beslutsfattande för hela befolkningen. Detta stärker
medborgarnas möjligheter att söka, inhämta och sprida information, och främjar alltså
informationsfriheten.

 4.3.3 Deltagardemokrati och folkomröstningsdemokrati

Dessa modeller utgår inte, som de övriga fyra, från ett individualistiskt perspektiv och
intressekonkurrens. Istället betonar man gemenskap, och anser att de demokratiska
processerna ska präglas av en strävan mot det allmänna bästa. Man ser dessutom på
demokrati som ett mål i sig snarare än som ett effektivt styrmedel. För att demokratin
ska vara substantiell, och för att det allmänna bästa ska uppnås, krävs att det politiska
beslutsfattandet inte begränsas till ett fåtal, utan involverar hela befolkningen. Man anser
alltså att medborgarna ska vara mer involverade i det politiska styret och att så många
som möjligt ska delta i detta. Den största skillnaden mellan modellerna ligger i hur man
anser att deltagandet bör gå till. Detta får konsekvenser för IT-användningen och därmed
för informationsfriheten.  

I folkomröstningsdemokratin betonas det direkta beslutsfattandet i betydligt högre grad
än i deltagardemokratin. Då det centrala i folkomröstningsdemokratin är att medborgarna
i första hand ska fatta beslut, framhävs IT-tillämpningar som registrerar folkets åsikter,
som opinionsundersökningar och folkomröstningar. Det är visserligen önskvärt att
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besluten ska föregås av diskussion, men inte nödvändigt. Man anser inte heller att
medborgarna behöver besitta några särskilda kunskaper eller färdigheter för att kunna
delta. Trots att man betonar en gemensam värdegrund, behöver besluten inte fattas i
enighet för att det allmänna bästa ska uppnås. Ytterst sker beslutsfattandet individuellt.
Dessa faktorer resulterar i att IT-tillämpningar som för ut information till medborgarna
och möjliggör diskussion och debatt inte betonas i särskilt hög grad. Beslutsfattandet är
alltså viktigare än deliberation. IT-användningen främjar därför i första hand spridning av
information. IT-tillämpningar som följer mönstret för registrering innebär ofta att
spridningen av medborgarnas åsikter inte är särskilt betydelsefull, då initiativet till
informationsinsamlingen vanligtvis kommer från de styrande. I folkomröstnings-
demokratin är dock medborgarna självstyrande och bestämmer därmed själva vilka frågor
som ska avhandlas. För informationsfriheten innebär detta att medborgarnas möjligheter
till informationsspridning är goda. Om det däremot inte finns möjligheter till sökning och
inhämtning av information, anser vi inte att man kan säga att informationsfriheten
främjas i sin helhet.

Även i deltagardemokratin förespråkas ett mer direkt deltagande. Till skillnad mot
folkomröstningsdemokratin ser man att en gemensam diskussion är en förutsättning för
att beslut ska kunna fattas och det allmänna bästa uppnås. Detta grundas i att man
betonar kollektivt agerande i högre grad än i folkomröstningsdemokrati och menar att
besluten ska fattas i enighet. Det deliberativa samtalet kräver välinformerade medborgare
som kan utbyta åsikter och information. Man anser också att kunskapsklyftorna i
samhället måste reduceras för att alla medborgare ska kunna delta. IT-användningen i
deltagardemokratin syftar därför till att informera och utbilda medborgarna så att
deltagandet grundas i kunskap och förståelse. För att besluten ska präglas av enighet och
eftertanke behövs IT-tillämpningar som främjar diskussion och debatt, och alltså
möjliggör tvåvägskommunikation. De för folkomröstningsdemokratin viktiga
registreringstillämpningarna utesluts helt i deltagardemokratin då man fruktar slentrian-
mässigt röstande utan substans. Betoningen av ett utbrett aktivt deltagande i
kombination med deliberation förutsätter att medborgarna har substantiella möjligheter
att söka, inhämta och sprida information. IT-användningen i deltagardemokratin främjar
därmed alla aspekter av informationsfriheten.

I båda modellerna är det alltså uppfattningen att människor kan och bör delta aktivt i den
demokratiska processen som leder till att informationsfriheten främjas, om än på olika
sätt. Det som gör att informationsfriheten främjas på olika sätt och i olika stor
omfattning är att synen på hur deltagandet ska gå till varierar. I deltagardemokratin
betonas deliberativt beslutsfattande. IT-användningen syftar därför till att ge
medborgarna möjligheter att informera sig och utbyta information med varandra, vilket i
sin tur stärker informationsfrihetens båda aspekter. Då man i folkomröstnings-
demokratin värderar själva beslutsfattandet högre än det deliberativa samtalet, prioriteras
IT-tillämpningar som syftar till att hjälpa medborgarna sprida åsikter högre än de som
möjliggör informationssökning och –inhämtning. Man kan därmed inte med säkerhet säga
att informationsfrihetens båda aspekter främjas.
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 4.3.4 Sammanfattande jämförelse

Det som förenar konkurrensgrundad och lagstyrd demokrati med pluralism och
libertarianism är att alla har en individualistisk människosyn och därmed förespråkar
intressekonkurrens som den bästa strukturen för ett välbalanserat samhälle. Att
informationsfriheten främjas endast i de två sistnämnda modellerna grundas i synen på
människans förmåga till självstyre. I konkurrensgrundad och lagstyrd demokrati anser
man att människor överlag är okunniga och känslosamma, och därmed dåligt lämpade att
delta i det politiska styret. Därför ser man elitstyre som det enda alternativet. Då
medborgarnas deltagande är begränsat, finns ingen orsak att erbjuda möjligheter till
politisk diskussion och informationsutbyte med hjälp av IT. IT-användningen stärker
alltså inte medborgarnas möjligheter att söka, inhämta och sprida information. Trots att
även pluralismen och libertarianismen utgår från ett individualistiskt perspektiv och
förespråkar intressekonkurrens, anser man inte att makten måste koncentreras till ett
fåtal, då man ser ett ökat medborgerligt deltagande som något positivt. I libertarianismen
i synnerhet hyser man en större tilltro till människans förmåga att själv styra över sin
tillvaro. Denna syn på medborgaren resulterar i att man anser att makten bör fördelas
jämnare och mindre hierarkiskt. Man betonar vikten av att så många åsikter som möjligt
ska kunna föras fram och att medborgarnas medverkan i det politiska styret bör ökas,
om än på olika sätt. Detta återspeglas i IT-användningen, som syftar till att förbättra
medborgarnas förutsättningar att delta genom att erbjuda dem beslutsunderlag i form av
informationsförsörjning och kommunikationsmöjligheter. Därmed stärks möjligheterna
att söka, inhämta och sprida information.

Övertygelsen att medborgarna är kapabla till självstyre delas av förespråkarna av
deltagardemokrati och folkomröstningsdemokrati, vilket även här leder till att ett större
medborgerligt inflytande förespråkas. I pluralism och libertarianism välkomnas ett ökat
medborgerligt deltagande, men man anser inte att ett massdeltagande är nödvändigt. I
deltagar- och folkomröstningsdemokrati är det däremot väsentligt att det politiska
deltagandet är så omfattande som möjligt. I deltagardemokrati informerar och utbildar
man därför medborgarna med hjälp av IT. Då besluten bör fattas i samråd och vara väl
underbyggda används IT också för att möjliggöra diskussion och deliberation, vilket
resulterar i att medborgarnas möjligheter att både söka och inhämta samt sprida
information främjas. I folkomröstningsdemokratin prioriteras beslutsfattandet, vilket gör
att de IT-tillämpningar som används i deltagardemokratin inte är lika viktiga. Man lägger
istället större tonvikt på de IT-tillämpningar som används för att registrera folkets
åsikter, vilket främjar spridning av information.

Uppfattningen om i hur hög grad medborgarna ska delta i det politiska styret är alltså det
som påverkar informationsfriheten i relationen mellan IT och demokrati. Medborgarens
relativt passiva roll i den konkurrensgrundade och lagstyrda demokratin är orsaken till
att IT-användningen inte främjar möjligheterna att söka, inhämta och sprida information.
De övriga fyra demokratimodellerna delar uppfattningen att medborgarna ska delta mer
aktivt och i större utsträckning i det politiska styret, vilket också leder till att IT-
användningen stärker informationsfriheten. Att informationsfriheten stärks i varierande



64

grad kommer an på hur medborgaren deltar. I deltagardemokratin främjas informations-
frihetens båda aspekter då man hyser uppfattningen att deliberation och samråd är
viktiga förutsättningar för det politiska livet. IT-tillämpningarna används därför i syfte
att förbättra medborgarnas möjligheter att söka och inhämta information och utbyta
åsikter med varandra. I libertarianismen och pluralismen förespråkas ett ökat
medborgerligt deltagande. Då detta förutsätter en god informationsförsörjning och
möjligheter till diskussion, stärker IT-användningen informationssökning, –inhämtning
och –spridning. I folkomröstningsdemokratin föreligger en risk att IT-användningen
endast gagnar informationsfriheten i begränsad utsträckning, då själva beslutsfattandet
betonas mer än det deliberativa samtalet. IT-användningen syftar därför i första hand till
att möjliggöra informationsspridning, medan IT-tillämpningar som tillåter sökning och
inhämtning inte är lika viktiga.

IT kan alltså stärka informationsfriheten förutsatt att de sammanlagda IT-
tillämpningarna förmedlar varierad information från flera olika källor, att de möjliggör
tvåvägskommunikation och ger medborgarna möjligheter att själva uttrycka åsikter.
Denna typ av IT-användning föredras i demokratier där man vill öka medborgarnas
politiska deltagande genom att engagera dem mer direkt i beslutsfattandet. I demokratier
där medborgarens deltagande i huvudsak begränsas till valdeltagande föredras IT-
användning som stärker de existerande formerna för deltagande. Det innebär att
informationen både skapas och utsänds från den institutionella politikens aktörer utan
att medborgaren kan påverka detta. IT-användningen stärker heller inte möjligheterna till
diskussion och debatt, och ger alltså inga möjligheter till tvåvägskommunikation.
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5 Slutsatser och diskussion

Vi konstaterade inledningsvis att informationsfrihet är en förutsättning för demokrati. I
diskussionen om hur IT kan användas för att stärka eller utveckla demokratin är därför
informationsfriheten en central del.  Det nära förhållandet dessa frågor emellan blev
uppenbart i vår undersökning.

Då vi ställde frågan om huruvida informationsfriheten kan stärkas av IT-användning
utgick vi från antagandet att medborgarnas möjligheter att själva påverka inhämtning och
utsändning av informationen är avgörande för att rätten till informationsfrihet ska stärkas
på ett meningsfullt sätt. Vi menar att IT-användning som ger medborgarna goda
möjligheter att kontrollera skapandet och förmedlingen av information också främjar
informationsfriheten. Om medborgarna själva kan välja vilken information de vill
inhämta, och dessutom har ett brett urval av källor att välja från, kan de lättare bilda sig
en nyanserad uppfattning om politiska frågor. Detta underlättar även utvärderingen av
den tillgängliga informationen, vilket inte låter sig göras om informationen är helt central-
styrd, och medborgaren endast en passiv mottagare. Vi konstaterade också att för att
informationsfriheten ska stärkas i sin helhet måste IT-tillämpningarna möjliggöra
tvåvägskommunikation, d.v.s. låta medborgarna själva sprida information genom att
uttrycka åsikter, ge respons på officiell information och kommunicera med politiska
representanter. Det innebär också att medborgarna kan diskutera aktuella samhällsfrågor
sinsemellan. Det är alltså IT-tillämpningar som gör det möjligt för medborgaren att aktivt
söka och inhämta relevant information från ett stort och varierat utbud, samt att själv
skapa och sprida information, som stärker informationsfriheten.

Det är tydligt att de egenskaper hos IT som vi menar stärker informationsfriheten
överensstämmer med de egenskaper som oftast förs fram i diskussionen om IT:s
demokratifrämjande potential. Förespråkarna av IT-användning i demokratifrämjande
syfte ser dessa tekniska möjligheter som ett medel att öka eller förbättra medborgarnas
politiska deltagande och inflytande. Förhoppningarna om den nya tekniken kretsar kring
just möjligheterna till interaktivitet, och de därmed förbättrade möjligheterna till
diskussion och åsiktsutbyte. Man anser att medborgarens vanligtvis passiva mottagning
av information kan ersättas av en aktiv inhämtning (Bryan m.fl., 1998). Tillgången till
information liksom själva informationsmängden kan ökas, vilket resulterar i fler
informationskällor och en mer mångsidig informationsförsörjning. Själva informations-
förmedlingen blir mer direkt, då informationen inte behöver bearbetas – och därigenom
möjligen förvanskas eller censureras – av massmedier, myndigheter eller andra
mellanhänder. Tekniken kan användas för att skapa fler kanaler för individen att föra
fram åsikter utan att underkastas censur. Individen kan alltså själv skapa information och



66

göra den tillgänglig för alla (Robbin m.fl., 2003; Hague & Loader, 1999). Ofta framhävs
också att IT underlättar för medborgarna att själva organisera sig i sammanslutningar och
arbeta för gemensamma intressen. Det mer varierade informationsutbudet och
medborgarnas egna deltagande i produktion och utsändning av information kan utgöra en
motvikt till eller t.o.m. utmana officiella ståndpunkter och perspektiv vad gäller
samhällsfrågor (Hague & Loader, 1999). Den grundläggande tanken är att ju större
möjligheter medborgaren har att kontrollera sin informationsförsörjning, desto bättre
möjligheter har hon att delta i det politiska styret (Bryan m.fl., 1998).

Det finns alltså ett samband mellan den IT-användning som framhålls av förespråkarna
av ett ökat medborgerligt politiskt deltagande, och den IT-användning som främjar
informationsfriheten. Vi anser att sambandet är en naturlig följd av att informationsfrihet
är en förutsättning för demokrati, vilket vi konstaterade i uppsatsens början. I En
uthållig demokrati (Göransson m.fl., 2000) framhävs att politiskt deltagande förutsätter
att medborgarna måste kunna informera sig om aktuella frågor och kommunicera med
makthavare, och att det gemensamma samtalet medborgare och politiker emellan är av
stor vikt för demokratins kvalitet och beslutsfattandets substans. Ett meningsfullt
politiskt deltagande förutsätter att medborgaren får tillgång till nödvändig information:
”Medborgare måste ha möjlighet att skaffa sig insikter i politiska frågor, möjlighet att ta
del i diskussioner som föregår beslutsfattandet och möjlighet att kontrollera att besluten
tillämpas i enlighet med vad som bestämts i en demokratisk ordning” (ibid., 2000, s. 98).
Man konstaterar vidare att IT idag till största delen används för att förmedla och öka
tillgången till den institutionella politiska informationen, men att tekniken mycket väl
skulle kunna användas i syfte att öka medborgarnas möjligheter att påverka i samhället.

Informationsfrihetens betydelse för det medborgerliga politiska deltagandet kan alltså
inte underskattas när man talar om vad IT kan göra för demokratin. Frågan om vad ett
medborgerligt deltagande egentligen ska innebära i sammanhanget kan dock tolkas på
olika sätt. I artikeln “Public policies for digital democracy” pekar Catinat och Vedel
(2000) på de två mest dominerande synsätten vad gäller digital demokrati och
medborgerligt deltagande. Författarna menar att IT kan användas för att stärka
demokratin på huvudsakligen två olika sätt. Det kan användas för att förbättra det
rådande politiska systemet i syfte att höja kvaliteten på demokratin, dock utan att
förändra systemets struktur i grunden. Det författarna kallar digital demokrati är då en
förstärkning av den representativa demokratin men innebär en ökad medverkan från
medborgarnas sida och en mer ansvarstagande regering. IT kan också används för att
ersätta den representativa demokratin med en helt ny form av direktdemokrati. Det
innebär då att strukturerna för den institutionella politiken förändras i grunden till
förmån för fora och processer där medborgarna själva deltar och beslutar.

I vår analys av de sex demokratimodellerna fann vi att IT-användningen i två av dem kan
sägas vara av den förstnämnda typen, medan de övriga fyra förespråkar en IT-
användning av det sistnämnda slaget. I dessa fyra demokratimodeller syftar IT-
tillämpningarna i första hand till att stärka medborgarnas möjligheter att delta i det
politiska styret. Demokratimodellerna skiljer sig åt sinsemellan, till exempel vad gäller
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synen på hur beslutsfattandet ska genomföras, men har det gemensamt att alla strävar
efter att göra själva formerna för deltagandet mer direkta. IT-användningen syftar därför
till att ge medborgarna möjligheter till informationssökning, diskussion och
kommunikation. Som ett resultat av detta stärks informationsfriheten.

De två modeller där IT-användningen inte främjar medborgarnas rätt att söka, inhämta
och sprida information på ett meningsfullt sätt är renodlat representativa. IT ses främst
som ett medel att stärka den institutionella politiken. Istället för att inkludera
medborgarna mer direkt i beslutsfattandet betonar man att IT ska göra makten mer
genomsynlig och ansvarig. Informationen som förmedlas är därför överlag centralt
producerad och utsänd, och tillåter inte tvåvägskommunikation. Medborgarna har små
möjligheter att med hjälp av IT själva skapa och sprida information, och kan alltså inte
delta i kollektiv diskussion.

Det bör tydliggöras att det faktum att informationsfriheten inte stärks av IT-
användningen i dessa demokratimodeller inte innebär att informationsfriheten som
demokratiskt värde skulle vara av mindre betydelse i representativa demokratier.
Oavsett formen för demokrati är informationsfrihet alltid en förutsättning. Snarare är det
synen på hur medborgarens deltagande ska se ut som avgör vilken typ av IT-användning
som förespråkas. Självstyre eller direkt engagemang i beslutsfattande kräver goda
möjligheter till åsiktsspridning och kommunikation. IT-användningen återspeglar i dessa
fall synen på medborgarna som aktiva deltagare. Anser man att folkstyret bör
förverkligas via de folkvalda minskar behovet av IT-användning som möjliggör direkt
deltagande och sökning, inhämtning och spridning av information.

Slutligen vill vi påpeka att de demokratimodeller som varit föremål för analysen är ideala
konstruktioner av en komplex verklighet, där existerande demokratier oftast kombinerar
drag från flera demokratimodeller och där synen på IT:s demokratifrämjande möjligheter
är långt ifrån enig. Debatten kring IT och demokrati innefattar olika uppfattningar om
vad demokrati innebär och hur ett demokratiskt styrelsesätt bör realiseras. Därmed
skiljer sig även åsikterna åt kring hur IT kan användas för att främja demokrati. Oavsett
vilket perspektiv man intar är dock informationsfrihet en avgörande faktor för att
medborgarnas inflytande i politiken ska kunna realiseras. Medborgaren behöver både
möjligheter att hålla sig informerad och möjligheter att diskutera den inhämtade
informationen med andra medborgare eller politiker för att kunna delta på ett
meningsfullt sätt. Om man förespråkar IT som ett verktyg för att främja demokrati, är
det därför nödvändigt ta hänsyn till vad som påverkar informationsfriheten i relationen
mellan IT och demokrati.
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