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DIGITAL DEMOKR@TI

KOMMUNIKATIONSSAMHÄLLETSEMINARIUM OM DEMOKRATI I

Den 8 november 1996 arrangerade Folkornröstningsutredningen, IT-kommissionen och

Kommunikationsforskningsberedningen seminarium i Rosenbads konfe-gemensamt ett

för diskutera frågor kring demokrati i kommunikationssarnhället. Semi-renscentrum att

nariet hade titeln "Teknik, demokrati och delaktighet", och vi kunde till vår glädje

deltagare.125 Vi tolkar det aktiva intresset så de berörda frågornaöver i nulä-notera att

föder ökande bland många.get ett engagemang

Seminariets uppläggning framgår bilagaav

Seminariet har förberetts och genomförts under ledning docent Möller,Tommy sek-av

Folkomröstningsutredningen, rådman Kjell Skoglund, sekreterare IT-kom-reterare

missionen fil lic Tomas Ohlin på uppdrag Kommunikationsforskningsbered-samt av
Anförandenningen. och diskussioner vid seminariet spelades in på ljudband. Därefter

har renskrift och denna sammanställts. För sammanställningen harägt rapporten rum

förutom Kjell Skoglund och Tomas Ohlin jur kand Susanne assistentHansson,svarat

Folkornröstningsutredningen.

Vi hoppas diskussionerna vid seminariet kommer främja utvecklingenatt att en mer
levande demokrati i vårt land

framföraVi vill tack till föredragshållarna och deltagarna i paneldiskussionenett varmt

till auditoriet deltog aktivt.samt som

Ines UrbanUusmann Karlström Olof Ruin

IT-kommissionen Kommunikationsforsk- Folkomröstnings-
ningsberedningen utredningen

IT-kommissionens 2/97 1rapport
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INLEDNING

Urban Karlström, generaldirektör, Kommunikationsforskningsberedningen

kanVi konstatera allesammans IT-användningen breder sig snabbt i samhället. In-att ut

formationsflödet lavinartat vi kopplar Internet. Vi kanväxer när motupp oss se nya
tjänster tillgängliga, diskutera möjligheten till elektronisk handel del hargörssom en-
till och med börjat. fårOch hel del spännande mötesplatser för alla.en nya oss
IT-användningen blir med andra ord alltmer integrerad del vår vardag.en av

seminariumDagens IT-frågoma mycket centralt perspektiv, nämligentar ettupp ur ur
demokratiperspektivet. För Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, detär natur-

ligt sig i det här seminariet medarrangör.att engagera som

förKF kanske del bekantskap.B sektorforskningsorganKFB underär är etten en ny

Kommunikationsdepartementet, ansvarigt för forskning och utvecklingsinsatserärsom
inom kommunikationsornrådet.hela inte fysiskaDet bara IT-är äventransporter, utan

relaterade frågor. Vi kommer till många de frågorna från telekommunikationshållet,av
eftersom telekom och data integreras i teknikområde, så det viktigtärett nytt attmen se
frågordessa i helhetsperspektiv. uppgiften fåttDet den vi regeringen, i detärett av

forskningsfmansierande vi fullföljer. Vi anlägger individ- ochett ettansvar som nu sam-
hällsperspektiv dessa IT-frågor.på

forskningsprogramKFB har Mkr. detta fältet.40 år på Vi har föreslagitsett ca per nu
få samordnande roll för IT-forskningen i den proposition forskningspolitikenen om som
regeringen lagt på riksdagens bord. Det många med all ska arbeta medär rättorgan som
sektorforskning. Forskningsfmansieringen splittrad i Sverige. Därför krävsär rätt en
samordning. ska tillsammansKFB med på sig detta.NUTEK tanu

Vår uppgift bygga kunskapsmiljöer för morgondagens frågor. Därför det härär äratt se-
minariet "Teknik, demokrati och delaktighet" förså viktigt Vi hel delvetom oss. en om
tekniken, det första ordet i dagens seminarietitel. teknisk möjlighetIT ettger oss en av
helt slag härpå det området. snabb vidareutveckling,Det hel delärnytt en men en av
förutsättningarna tvekan kända.är utan

IT-kommissionens 2/97 3rapport
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varjeperspektiv,historisktidemokrati, kan ävenrubriken,ordet iandra ettDet omse

innehåll.för dessvinnasgeneration måste

bygger påinför. Delaktighetlitetviljaskulle jagdelaktighet,ordet,tredje stannaDet

Samhället ochmening.i tekniskinte barakommunicera,och möjligheterkunskaper att

återkommandeoch denvia skolankunskapsförmedlingen ut-förhar attettstaten ansvar
kommunikation,grund förförståelse och läggademokratisk ut-skallbildningen enge

iriksdagenIT-proposition,Regeringensåsiktsdebatt. antogocherfarenheterbyte somav
kommunika-förgrundentekniskaoch denkunskapsforrnedlingenbådebetonarvåras,

rad insatserförordarochinformationsförsöxjningsamhälletstalar därtion. Man enom
kunskapstabilbred ochbasiskommunicera påmöjligheternafrämjafor omatt avatt

förbättras. Sam-grundinfonnation skasamhälletsförTillgänglighetensamhälle.vårt

bådemöjligheter,flera olikainförlättåtkomlig. Vi stårhällsinformation ska göras mer
utgångspunkt.organisatoriskoch fråntekniskfrån

tyckerjagpeka på tvâvilja ärskulledimensioner. JagfleraharTillgängligheten som
vi har.utgångspunktdenmedKFBnaturlig för inomgeografisk. Denviktiga. En är oss

viktigavissagällersin Detproblem närdet vissaland ställer spets.avlångavårt

demokratiskthar härSamhälletmarknad. atttillhandahålls på ettfunktioner ansvaren
"universalvi begreppetDågenerellåtgärdermedkomplettera tangerarnatur. ser-av

tilldettaVi kantelekommunikationsfáltet. översättacentralt påvices" ärsom
deltagandetdemokratiskaför detgrundserviceVilken"samhällsomfattande tjänster".

Är telekommunikations-grundläggandedendettillhandahållasamhället änska mer

möjligheten

soci-på denvilja pekajag skulletillgänglighet ärbegreppetaspekten påandraDen som
dentjänsterdelaktiga i debliolika befolkningsgrupperkantillgängligheten. Hurala som

fördel-avseendefördelningsproblem,införStår vitillgängliggörtekniken nyanunya
samhällesegrerande i vårtblikankunskapning somav

på, ochskulle vilja pekainledningsvisså härfrågor jagviktiganågrahärDet är som
delaktighet".demokrati,"Teknik,titelseminarietsordet idet sistaihop medhängersom

42/97IT-kommissionensrapport
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Jag övertygad vi under eftermiddagen kommer få rikt utbyte erfaren-är att att ettom av
heter och många olika aspekter på dessa ting.

vill återigen hälsaJag alla hjärtligt välkomna föredragshållare såväl övriga delta-er som
vill också betona dettaJag med "deltagare". det härLåt seminariet tillgöra ettgare. oss

seminarium där vi alla deltar i viktig framåtriktad diskussion.en

IT-kommissionens 2/97 5rapport
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MÖJLIGHETERINFRASTRUKTURELLATEKNISKA OCH

adjungerad profes-Telia,strategiutvecklingför inomhørngren,Bertil T ansvarig samt
Handelshögskolan Stockholm.vid isor

Ohlin och jagfrån 1976 Tomasgulnadjag nyligenarkiv hittademittI rapport somen
"Telekommunikation ochmed titelndåvarande ERUuppdrag STUskrev på samt re-av

gional utveckling".

tekni-till frågandistansutbildningfrån telemedicin ochPåfallande många temata, om

idag, årdagordningen också 20långlivade. stårDeregionala konsekvenserkens är

prestanda lägrehögregäller såvälframsteg vadteknikenstrots somenormasenare,

priser.

till själv-till dagensnå framgeneration år15faktiskt tagitharDet nästan att synesen
detnågon nyhet,Internetmobiltelefoner, fax och Inte äranvändningklara e-post. ensav

de länder därtillhör ändåSverigeredan då.för flerafaktiskt vardagentillhörde av oss
liggerEnbart USAmöjligheter.sig tekniskatillvarit snabbastanvändarna att ta nya

inklusivei-världen,Också inomefter Sverige.till och medmobiltelefonigällerföre, vad

efter.klartländerligger mångaEU,

utveckling därhisnandegrundteknikensjämfört medså "långsamt"Varför går det -
skälavmattning i sikte Ettmånad någonfördubblas 18:ekronaprestanda utanvarper

köpas tillkanmobiltelefoner, faxapparaterförstdetprislappen etcgivetvis ärär nu-
professionella användare.för andraöverkomliga ocksåpriser änärsom

enda före-redan inomomställningar tidlångsamheten"skäl för " ettdjupareEtt är taratt

Inledningsvissamhället itid vad gällerlängrenödvändighetmed stort.ännu an-tag,
bilenliksområdande rutiner"mekanisera"for snabbateknikvänds mest att uppny -
SiliconforCracken VDapostrofera Ed Mc"hästlös vagn". Försågs något attensom av
ribbaUnder dennaidag.år anläggerperspektiv de flesta 49dettaGraphics: Det överär

villsåelleråldersklasserofta teknikglada,experimenterande,finns uppmanner ommer
glöd-lika självklarIT-teknikhelt enkeltårsåldem.till 28 De ännu somsomyngre ser

fullt utnyttja deverkligen kommerdetelefonen eller TV Detlampan, attär nyasom.

2/97 6IT-kommissionensrapport
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och därigenom for-i grunden kan påverka samhällets uppbyggnadmöjligheter som -
demokratin.förmerna

infiastrukturella möjligheter".rubrikens "Tekniska ochDärmed tillöver ämne:

kommuni-och snabbt växande. Påtekniska möjligheterna många,De är sagtrent som
optofiber för lång-medkationsområdet finns redan väl utbyggda " digitala motorvägar"

Svenskaockså bl.a Banverket,internationell trafik. enbart Teliaoch Intedistans utan-
itillhandahåller redan sådanaflertal internationellaKraft motorvägaroperatörersamt ett

konkurrens.

kraftfulla, och billiga,finansiera, likaåterstår bygga,Vad ärär att samtsom
jämfortimedlokalnät för långsammaanvändarna finner dagens"påfartsvägar" i den takt

grafik och video.datafiler, inklusivesnabbt överföraväxande behov att storaett av
kommersiella alter-antal tekniskapunkt finns snabbt växandeOckså på denna samtett

nativ.

till snabbare ochmodem med möjlighetmarknaden kraftfullasnabb takt lanserarI mer-
modemiserade digitala,tillöverföring redan dagens, 100 %billigare över samtsnart

telenät.

Redan förjämfört med vanligamodemmedgerfördubbladkapacitet/hastighetmodemför 56 kbit/s nu
baraför någraår sedanansågssnabbarejämfört medde9,6kbit/sKbit/s, vilka i sin 328,8 ärtur somggr

aviseratmodem medgerunder harflera leverantörerocksåför yrkesbmk.Redan 1997tillräckliga som
videobandspelarekvalitetjämförbarmed,eller bättre,vaddagensMbit/s nivå,d medöverföringpå env s

erbjuder.

ocksåinte enbart Teliamerutnyttja dagens trådnät byggermöjlighetenUtöver utanatt-
med möjlighet tillhelt fiberoptiska lokalnätlandets kommunermånga ännunyaav

för möjlighet bära intebyggskapaciteten Såväl Telias andras KTV-näthögre ut en-som
för videotvåvägstrañk med hög kapacitet Internet,bart ocksåTV, etc.utan

2/97IT-kommissionens 7rapport
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radioteknikinternationella satelliter ochkommer de möjligheterTill detta annansom-
"kabellös Kabel-TV".längre exotiskt talakan erbjuda. inteDet är att om

för i de-tekniska möjligheter givits stortfinns också andraDessutom utrymmesom
begränsade på längre siktDigital via marksändare.och " TV" Förbatten, "ISDN"som

fall tävla med rad andra alternativ.har iDe vart att en

finns iså detsamtrañk mellan de olika ägareföreskriver oavsettTelelagen näten vart-
teleoperatör.för den vill bytaträdgården"anledning "grävafall inte någon att somupp .

Enligt min bedöm-möjligheterna".tekniska och infrastruktuellavad gäller "deSå långt

for"flaskhals" dennågonanledning räkna med de kommerfinns intening utgöraattatt

vad gäller val-gäller teknik ocksåi Sverige. bara vadutvecklingen Inteframtida utan,
alternativa möjlig-växande mångfaldredan, snabbtanvändaren, finnsfrihet för av,en

kraft Sveriges heltland ijämfört med varje öppnaheter. Faktiskt sagt annatsnart avmer
infrastruktur.vad gällermarknad ocksåinternationella -

vad prof. Bengt-inte infrastrukturengäller därmedframöverUtmaningen utan snarare-
utbildning och krea-dvs. vår förmågaultrastrukturen"Vedin benärnt "Arne att genom,

inte enbart kommer-möjligheternafull deverkligen drativa tillämpningar nytta nyaav
också for påkonkurrenskraftinternationellaför öka landetssiellt attutanatt sam--
"teknikmetropoler". In-enbart i dagenslivskvaliteten i hela landet, inteökahällsnivå

plattfonnar,andra, "bara"såväl Teliabyggdafrastrukturen/telenäten, ärsomav

startramper.

onekligenländer. dsjälvklarhet i alla F Burmautgångsläget inte ingen ärDetta ärsagt -
för innehavfängelsenyligen dömts till 3 årsdär medborgareextremfall, ettett aven

finnsomvärlden.infonnationsutbyte med Detmöjligheter till frittdessmodem, och

tagit"kontrollaspekten"länder därtekniskt avanceradeockså fråndock exempel mer
iställetinte hämma,varnande exempel vad gällermin meningöverhand. Enligt utanatt

gäller eko-inte enbart vadmöjligheter främja tillväxtteknikensfullt tillvarata, attut

rättigheter.vad gäller demokratiska fri- ochocksånomi, utan

IT-kommissionens 2/97 8rapport
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FÖRÄNDRINGDEMOKRATI I

och samhällsdebattörLjunggren,Stigbjärn statsvetare

i avgång statsminister förtänkte min utgångspunkt Ingvar CarlssonsJag ett tagta som

verklighet han upplevt under sin tidsade några 0rd den politiskasedan då han om som
ungefär ATP-frågahan började med politik hadepolitiker. sadeHan näratt man ensom

tio ATP-frågor på år.och han slutade hadetionde år när ettvart man

samhället utvecklats frånutgångspunkt. Vi kaniakttagelsen vill jag mindenI säga attta

schematisera litet. det lågfrekventahögfrekvent samhälle. llågfrekvent till För attettett

långt och harhar perspektiv bakåt ganskaråder viss stabilitet. Visamhället ärsom

lågfrekventa samhället harganska långt. detperspektiv framåt I nyttaår er-man avsom
sig politikervid beslut.förr. räcker till underlag Varefarenheterna från De äratt mange

finnstillförlitligaanvändning for demedborgare så hareller vanlig prognoser somman
fun-mittpunkter kansamhället finns några givnadet lågfrekventaframtiden. l somom

känner vi igenhär mittpunktemariktkarlar för utvecklingen, så Desäga.attsomgera
Hylandsoch Hörnahistoria. landsfáder, detsvensk 1900-tals Detfrån är är patroner som

tittade på.hela nationen

oerhörtbakåt kort,råder stabilitet. Perspektivetsamhället där intedet högfrekventa ärl

medde arbetaringen framtidsprognoserkort. Beslutsfattarna har nytta utan san-merav
instabilt och det denhögfrekventa samhället ochnolikheter. Det ärär nervöst typ av

Någon Hylands Hörna,helst kan bli världsberömd i åtta minuter.samhälle där vem som
medborgare själv ihop sinfjärrkontroll plockar varjemed hjälpfinns inte utan egenav

TV-konsumtion.kompott av

frånklara omställningenkommer demokratinfråga jag vill ställa mig HurDen ettär: att

högfrekvent samhällelågfrekvent till ett

tolkningar. vanligastedemokrati. finns Denvad vi med Härberor påDet ett parmenar
fatta beslut. Demo-beslutsprocess,väl egentligen vi den sättett attär att somser som en

form valprocess. Demo-folkviljan kommer till uttryck i någonkrati bygger då på att av

IT-kommissionens 2/97 9rapport
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viljor, räkna eller för ställa det hela på sinräknakrati sätt röster attär att att spets,ett

Demokratin förkunnar den har flestmetod for räknademokrati näsor.är attatt somen
kvantitativ metod for fatta beslut.Demokratin helt enkelt Ettden vinner. ärnäsor atten

åsikter.simpelt sätt att summera

ocksåinte bara det här. Demokrati uppfattas något gårdemokrati välMen är som som
idealdemokrati slags idé. Den bär påräkna Vi kanbara näsoma. ett ettutöver att somse

ordet demokrati vill vimatematisk metod. vi hörinte med Näroch nöjer sig att vara en

vill medborgareantal näsräkningsapparaterframförinte ärutanett se som en-ossse
frågor och varandra iaktiva, diskuterar samtidens svåragagerade, upplysta, som sersom

också kvalitativ metoddå inte bara räknaDemokrati sätt näsorär utanögonen. ett att en

studiecirkeln. vi,för den här metoden Detbästa symbolenfatta beslut. Den är,är vetatt

kunskapden studiecirkeln kommeroch tio träffar termin ochfem deltagareminst per ur
fram ochkunskapernakärnkraft eller pensioner. härDelåt växersäga, ger enossom,

åtminstone de stridslinjerdet eller klargörvadslags övertygelse rättaär somsomom
bara viljorintedemokrati på detfinns. Betraktar sättet sätt utanett att summerasom

och ståndpunkter då kan vimänniskors utvecklingrafñnera, utvecklasättett attsom
gå.fråga hur det kommer attoss

framgår vistudiecirkelsdemokratinnäsräkningsdemokratin ochmellanSkillnaden om
jaginvandringspolitik, såskulle diskutera, låtexempel. vi härOm säga tror atttar ett oss

frå-nyhetssändning ochvid telefonen efterfick sitta hemmaoch rösta omenenom var
studiecirkeltvingades gå tillresultatskulle fåså änett annat enman nerommangan

tycker. har påståttsoch vad Detgodtemplarlokal och ställa sigeller säga attmanuppen
i innan de be-varandravi tvingar medborgarnavi får andra beslut ögonenatt seom

tillstånd andra beslutsjälsligtframkallas då nämligen slagssig. Det ettstämmer som ger
näsräkningsdemokratin ochmellanknapp. Skillnadenhar trycka påvi baraän att enom

Demokratins affärsidéfåniga ordet empati.berör det därstudiecirkeldemokratin ytterst

i beslutsprocessen.få in hänsynen till Deträknainte främst nästannäsor utan attär att

lågfrekvent. gäller fåDetinfor demokratinvi då stårproblem ärär attatt naturen enav
samhälle. något medi högfrekvent Detlogiklågfrekvent är gör storatt ett manpassa

svårighet.

2/97IT-kommissionens 10rapport
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Man skulle kunna demokratins affärsidé människor mentalt i be-säga att att engagera-
slutprocessen illa för det högfrekventa samhället. högfrekventaI det samhälletpassar-
har studiecirklar efter det fattat de viktiga besluten och inte innan i detattman man som
lågfrekventa samhället. Poängen det inte bara ändragår på tågordningenär att att utan

det visar sig sarnhällsstrukturen tvingar fram det här. Men det gäller bara vi medatt om

demokrati just det empatisk bara räkna Me-är än näsoma.att attmenar en mer process
vi näsräkning med demokrati kommer demokratin i framtiden fisken iattnar vara som

Då det bara låta Holmström ställa tio frågor till folketBo svenska efterärvattnet. att

varje Rapportsändning.

hypotes i det framtidaMin samhället kommer demokratin få problemär att att stora

förutsatt den studiecirklarhar med med näsräkning.göra änatt attmer

Marknaden redan inne i det högfrekventa samhället. håller läraDen på sig denär attnu

politiska den politiska delen samhället spelregler, för bättre kunnaattprocessen, av an-

sig till den positionen.passa nya

Massmediemas affärsidé också väl anpassad till det högfrekventa samhället. Detär är

livsluft från frågaderas hoppa till fråga, dag för dag. kan också massmedi-Manatt attse

idag sköter mycket vad de studiecirkelbaserade politiska partierna gång i ti-erna av en

skött. inte längreden Något dessa klarar därför de inte har kontakt medattsom av van-
ligt folk.

affärsidéSärintressenas också bra i det högfrekventa samhället. behöver inteDepassar

helhetshänsyn och de kommer heller inte ha allmänintressenågon något stårta att som

dem därför ingen riktigt kan definiera vad allmänintresse i det högfre-äremot att som

kventa samhället.

Därför kan demokratin på det nationella plan vi diskuterarsäga attman som nu sanno-

likt kommer näsräkningsmetod. forstället ha studiecirklar med sig i ba-Iatt attvara en

nationell politiker kommer ha Reuterskärmnärgaget runt attman reser som man en
framför sig. Politiken kommer eller populistisk massmedieanpas-redan, ochatt ärvara

sad, oberäknelig och hyperaktiv.nervös,extremt
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riktigt vi går frånfrån detvill med detta har utgåttdet jag JagVad är ettatt attsägaär

instabilt ochhögfrekventa samhälletsamhälle, dethögfrekventlågfrekvent till ärattett

uppfattaddemokratinhar jag påståttstabilt. det andralågfrekventa Fördet attatt var
hålla sin plats på denha det svårtbara räkna kommernågot näsor attän attannat attsom

markna-där, medierna,andra krafter kommernationella Jag överatt taatttrorarenan.
kräver vi inkvalitativa sida, denDemokratinssärintressena. sätterderna och att osssom

fruktbart tillkunskaper och bidrarvi skaffarproblem,i varandras att gemensammaoss
civila samhället, eller till dentill dethänvisasömsesidig hjälp, kommernätverk för att

frånnationella planet övergårpolitiken på detkallat det.några När attlilla världen, som
politikerna degenere-bliangelägenhet till näratt ett sportevenemang,gemensamenvara

då det kanskeuttryckt saken,någon vanvördigt ärtill farniljeekonomer, uterat som
studiecirkeldemokratiska idénfä denvi kommermänniskornabland att mersomsesom

utvecklad.

2/97 12IT-kommissionensrapport

m



DEMOKR@TIDIGITAL

DEMOKR@TIRapporten Det elektroniska folkstyrets möjligheter och problem-

Örebrodoktorand vid högskolanFörfattare: Ilshammar,Lars i

svenska IT-politikens framväxt i historia. måna-forskar den DenJag ämnet senasteom

demokrati uppdragden har jag skrivit praktiskt inriktad IT och påuppsatsen om av

Folkomröstningsutredningen.

fåttmånad kort tid upptäckte jag halvvägs inne i arbetet. Jag har många uppslagEn är en
goda råd och alla inte hunnit bearbeta. Därför känns slutsat-och väldig har jagen massa

vill den just i förstai den här kanske något halvsmälta, och jag gärnauppsatsen seserna
villkor i infonna-råmaterial till den fortsatta diskussionen demokratinshand ett omsom

tionssamhället.

bakgrund, kapitel försöker be-består huvuddelar: historiskUppsatsen etttre en somav
kapitel analyserarmöjligheterna och problematiserandeskriva de praktiska ett sommera

elektroniska folkstyret.hindren för det

kapitlen vill jag barasnabbresumé innehållet i de här på-jag mig in påInnan ger en av
finns här idag: varkenkanske självklart för många ITminna något är er somom som av

praktiska prylar pådemokrati entydiga begrepp. kan antingeneller några ITär t.ex. vara

prylarnaskrivbordet eller tekniskt infrastruktur, uppstår närett stort system, somen
i systemperspektivet det viktigakopplas ihop, och jag det äräruppsatsen att sommenar

förändringarna har skett.demokratisynpunkt. också där de politiskaDet är störstaur
omdefinierats från i huvudsak samhälleligt tilluttryckt har utbyggnaden ITGrovt ettav

huvudsak privat ansvarsområde.iett

demfinns många skolbildningar. Ni kan säkertdemokratidebattenI är statsvetaresom

och deltagardemo-jag skillnad på elitdemokrati, direktdemokratibättre jag. Här görän

och demokratisynen iOfta finns det koppling mellan demokratimodellerkrati. t.ex.en
finns definitivt samband mellan demokrati-olika politiska ideologier och det alldeles ett

modeller och IT-lösningar. ska komma tillbaks till detJag senare.
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märmi-i kyrkan. Vidå börja medtillbakablick. villhistorisk Jagkort sväraFörst atten
tekniskaförhoppningar tillrevolutionäraförmåga ställanotorisktycks haskor att nyaen

kom påvideo. radion 20-radio, och Närtelefonen, med TVvarit medSå har detsystem.

och visst låtergränslös värld,fred jorden ochskulle skapa pådentroddetalet att enman
elektroniskaalls förnekariktigt. vill intedet inte JagSå blevdet bekant. att nya me-nu

historisktdet finnsvill bara peka påtill demokratin. Jagbidragdier har ettattgett

infriats, ochinte harförhoppningaroch överdrivnastorslagnamönster som upp-somav
idag.ordagranntnästan nurepas

urskilja tvåfram kan vioch demokrati harmellan ITkopplingen växtvi på hurSer

olikaprincipiellt synsätt.

1960-taletinformationssamhället" på"upptäcktenkommerEnligt synsättett avursom
traditionellaochforskningensamhällsvetenskapligaomfattat denframför alltoch av

politiker och all-mellanförhållandeintimarelöftenITmakthavarepolitiska ettomger
Förhoppningennationalstatens ärväljare, inomoch deraspartiernamänhet, mellan ram.

denoch stärkamakthavareochmellan medborgareminska klyftanhär skaIT repre-att
förväntasinfonnationssarnhälletväljare ilegitimitet. Somdemokratinssentativa man

direktkontaktoch hålladatabaserinfonnation isöka färskfördatornätenanvända att

media. Samtidigtfiltreradfå infonnationentvingasombud,valdamed sina utan att av

opinionsun-tillförlitligareochförhjälp,till sinpartierna IT göra tätareattt.ex.tar mera
politiker.jordnäraochvitalare partierväljare,kunnigareResultat:dersökningar. mera

utgångspunkt isintycks haredskap. Detta ettteknikenligger på synsättBetoningen som

perspektiv.politisktofficiellt

gådet onödigtdirektdemokratiska, överdet omvägendet andra är attEnligt synsättet,

teknikenmaktstrukturer,representativaandra närparlament ochpartier,politiker, nu

gemenskapelektroniskglobalförenas imänniskormöjligt för allaverkar det attgöra en
med sinademokratinrepresentativagemenskaper. Denlokala/regionalaeller många

via da-folkomröstningarbeslutandekaninte längre ochbehövsinstitutioner ersättas av
elektronisktVi kan införafrågor. gräsrotsstyreviktiga typi allatornäten gemensamma

för detförutsättningarViktiga ärklassiska synsätteti det Aten.ellerbyastämma agoran
Informationsteknikenglobalitet.växandenationalstatens fall ochuppfattningen enom
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betraktas här redskap, den blir fundamental socioteknisk komponent iän ettsom mer en

själva demokratins Synsättet har framför allt sin utgångspunkt i och al-väsen. protest-

temativrörelser, och i den praktiska utvecklingen Internet.t.ex.av

mellan de här skilda perspektivenverkligheten finns naturligtvis många mellanformerI

demokrati. Ofta blandas idékomponenter från båda världama, både i denpå IT och teo-

och i olika tekniska försök. ska alltså betrak-retiska/politiska debatten Synsätten snarast

idealtyper.tas som

därför möj-så mycket det jag har kallat möjligheterna. Intetänker inteJag säga attom
överflödande Vissa exempel harfå och små, därför de så många.lighetema ärär utan att

aspekt de-ambitioner medan andra utpräglat lokala. del betonar någon påglobala Enär

upplagda satsningar syf-andra. Spännvidden sträcker sig från brettmokrati än sommer

praktiska försök, ofta med relativtinföra elektronisk direktdemokrati tilltilltar att mer

sprida offentlig information ellerteknik, grundläggande mötesteknik,enkel tränaatt ge

lnfonnation,gjort enkel indelning iutbildning i den demokratiska Jag har enprocessen.
alla exempel. har inspireratAktion och Beslut för kunna ITDiskussion, att sortera t.ex.

opinionsundersökningar ochmindre direkt beslutsfattande,till försök med ellermer
införa elek-virtuella politiska partier med måletfolkomröstningar. finnsDet attt.o.m.

Ännu dock ingaoch därefter omedelbart upplösa sig självt. hartronisk direktdemokrati

elektroniska folkomröstningar gjorts i skala.praktiska försök med större

för elektroniska har jag gjort indelning idet gäller hindren den demokratinNär en

innehållets, säkerhetens närhetens problem.snabbhetens, tillgångens, och

konflikt medproblem handlar snabba utbredning och hur den står iSnabbhetens IT:som
förnödvändiga lângsamhet. Snabbhetens problem kan också riskendemokratins vara

omröstningar.genomtänkta beslut vid elektroniskasnabba, dåligt t.ex.

och mjukvara och till in-Tillgångens problem sig tillgång till kunskap, till hård-rör om

fördelad Sverige och framför alltfrastruktur. tillgång fortfarande ojämnt både iDenna är

nuvarande marknadsdrivna IT-politiken underlättar inte helleri världen helhet. Densom

allomfattande tillgång till de lT-nätverken.en nya
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infonnationoffentligoffentlighetsprincipen ochpåproblem gäller närInnehållets synen
tendens från riksdag,vielektronisk fonn. kantillgängliga i Härdokument blir re-se en

medborgerliginformation inteelektroniskmyndigheter betrakta rät-ochgering att som

hinderockså juridiskaInnehållets problemhandelsvara.tighet rörutan somsom enmera
för lagra do-på standardshinder bristenoch tekniskaföråldrade datalagenden attsom

kument.

förstörs och hurändras ellerinformationrisken förproblem handlarSäkerhetens attom
gigan-hjälpmedel. Bilden Internetdemokratiskttilltilltron IT ettden hotar somavsom
biblio-nämligen ingetproblem. Internetdel säkerhetensbibliotek också ärtiskt är en av

"information"vilkenkan spridavärld där ochanarkistiskhelttek, somutan var enen
vidare pådesinfonnation har blivitspridaochmanipuleraMöjligheternahelst. att oss

tänkande därmedkritisktbehovetoch större.nätet, av

platslösheten i in-grundläggandedenspänningen mellanslutproblem tillNärhetens är

historiskterfarenhet,personligfaktumstrukturer och detformationssamhällets attnya
vi helt kanFråganrotade i platser.fortfarandeidentitet ärkulturellminne och är om

leder till.det i så falldiskussiondemokratiskvilkenochbort platsentänka sorts

igen. Hö-politiska spektrathar detIT-revolutionens spår öppnatssammanfatta: IFör att
och samhälledemokratiGrundläggande frågori kritiken staten.mötsger-vänster omav

framtidademokratin ielektroniskaför denidag ettställs på Att göranytt. prognoserupp
sindemokratisyni vilkenmycket frågablir därför i tarinformationssamhälle manen om

syftar tillIT-nätverkSmåsiktarambitionsnivåoch vilkenutgångspunkt mot. somman
deneller förbättratraditiondeltagardemokratiskmedborgerlig anda ifostra repre-att en

natio-förverkliganaturligtvis lättarenivå ändemokratin på lokal storasentativa är att

samhäl-detöverföra delardär måletglobalakanskenella eller är storanät attt.o.m. av

Generelltdirektdemokratisk mening.itill medborgarnabeslutsfattandetleliga mera
omfattandegeneralitet ochanspråk ställs påsåtycks det störreatt merasomvara

demokratiska må-blir dedesto svårareanförtros,användarnabeslutsmakt nätenavsom
förverkliga demöjlighetermellansambandfinnsrealisera. attlen Dessutom näraettatt

utbild-gällerallmänhet detförs ioch den politikvisionema när t.ex.demokratiska som
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ning, infrastruktur och allmänhetens tillgång till information. Vad den här haruppsatsen

velat visa har demokratiskIT potential, den förutom demokra-är att stor atten men av-
tisyn och ambitionsnivå begränsas såväl egenskaper i själva teknikutvecklingen,av av
den existerande fördelningen makt och i samhället och pågående poli-av resurser av
tisk/ideologisk förändring i riktning marknadsdriven IT-utbyggnad.mot en

Efter den tidigare indelningen i snabbhetens, tillgångens, innehållets, säkerhetens och

närhetens problem kan hindren beskrivas i följande figur:

Tvp hinder: Problem:av
Logiska Snabbhetens problem-
går troligen snabb teknikutveckling

undanröja Närhetens problematt

Empiriska -
går troligen att
undanröja:

teknikberoende Säkerhetens problem

politikberoende Snabbhetens problem
snabbt beslutsfattande
Tillgångens problem
Innehållets problem

Till slut vill jag bara reflexionen det idag tycks saknas förbindelse mellangöra att en

utopiemas sfär denoch praktiska verklighetens nivå. Istället klyftan mellan retorikväxer

och handling. Visionerna IT demokratiredskap har allt mindre medgöraett attav som

den faktiska politiska utvecklingen ägersom rum.
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vid Uppsalastatsvetenskap UniversitetdocentAnders Westholm, iKommentator:

efter ha hörtIlshammarsallt kommentera LarsframförMin roll attär att menpapper

litet till dejag först vilja knytatala tidigare så skulleStigbjöm Ljunggren resonemangan

från vad han kallarvi haruppmärksamheten påfästepå. rörthan inne Han att ossvar
inne på lik-Ilshammar i sittsamhälle.högfrekvent Larstill ärlågfrekvent ett papperett

problem.snabbhetenshannande när pratar omresonemang

detta kanske inteuppmärksamheten påfastasammanhanget viljadetskulle i attJag

tänker dåinfonnationsteknik. Jageller i alla fallITkonsekvensprimärt är av nyaven
under lång tid ochutvecklingoch datornät. Det ägtdatorerprimärt är rumsomen

för demokratin.bekymmersamden på olikahelt ihar sätt ärStigbj Ljunggren rätt attöm

utveckling. 1989inforrnationsteknikenskopplad tillentydigtnågotinte påDen sättär

makt. Då drömmenMedborgarnashetertill bokmedförfattarejag omvaren somvar
Ändå politikensaken såformulerade vi dådröm.länge bara attsåInternet ännu somen

beskrivatill rockvideo. Detskönlitterär sättfrån är ännu attförvandlats etthade roman
snabbhetens problem.tillhögfrekventa,till detfrån det lågfrekventaomvandlingen

räknademokratimellanuppdelning sättockså attLjunggren ettStigbjöm gör somen
Demokratiannorlunda:fonnulera detstudiecirkel eller fördemokratioch attnäsor som

ställerdemokrati votering. Hanochdialog,samtal,debatt,offentlig somsom somsom
inte jag.varandra. Jagmotsatsställning till Detiperspektiven görhär tvåockså de ser

bra of-Vi behöver bådedemokratiskviktiga inslag imycketbåda enprocess.ensom
ställa på de bådavi harkvalitetskravvoteringar.behöver De rättoch vi attfentlig dialog

heller skulle jag viljadesamma. Intemed nödvändighethellerintekomponenterna är

för de härdesammainforrnationsteknikenden modernaimplikationema ärsäga att av
folkom-möjligheten ordnaexempelvismöjligheterna atttingen. Förbåda att votera,

vimodernaredet påteknik forpåstå sätt änskulle jag vilja göra ettröstningar, attatt

funnits länge.tekniken har Detidag denoftare videtochhittills gjort än görgöraatt

i sådantmåste dettelefonsamtal. Sedanochtelefoner någon ettmedräcker mottarsom
på nå-har telefonfolk intemöjlighet för röstaockså finnasnaturligtvis attscenario som

utföra voteringar,och enklare,oftareför påteknikenMen sätt,annatsätt. attannatgot
modernsedan länge.funnits Detfolket, den harhela svenskamedvoteringaräven som
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informationsteknik tillför den offentliga dialogen i det offentligaär Samtaletrummet.

mellan medborgarna och mellan medborgarna och deras valda i den månrepresentanter

vi tänker det fortfarande skall finnas sådana.attoss

jag går inInnan på konsekvenserna skulle jag kort vilja pekanärmare på vad det är som
utmärker den informationstekniken kommunikationsmedium i jämförelse mednya som
dem vi redan känner sedan tidigare; tidningarna, boken, radion, Användningteven. av
modern informationsteknik innebär billigt och det kommer bli billigare,sätt,ett änatt

utbyta information, kommunicera. Det miljövänligt vilket inte minst haratt äratt sättett

betydelse vi tänker på utvecklingsländerna så småningom skulle kunna uppnåattom en
infonnationsintensitet, kommunikationsintensitet, liknar vår. Skulle de detgöraen som
med hjälp så skulle det inte finnas något kvar jordens skogar. Detpappret är ettav av
snabbt medium, det i till och radion dubbelriktat medium, detär motsats t.ex. teven ett

asynkront medium båda behöver inte finnas tillhands samtidigt.är Detett parter är ett-
medium erbjuder mycket valfrihet. utnyttjarDen mediet själv i högstor avgörsom som
grad vad vederbörande vill del Det inte minst internationellt medium.ta är ettav.

Vad betyder då detta för demokratin mittI arbete deltar jag i SNS De-statsvetaresom
mokratiråd. Vår uppgift gång året utvärdering hur den svenskaär att göraen om en av
demokratin fungerar. Som del det arbetet har vi utvecklat antal kriterier på vadetten av
bra demokrati for något. Tiden räcker inte för fullständigtjag skall igenom allaär att

dessa kriterier, diskutera vad de innebär och vad försvararvi dem med. skall nöjaJag

mig med fästa uppmärksamheten på några. viktigt sådant kriteriumEtt det offent-att är

liga det offentliga samtalets kvalitet förmåganoch överhuvudtaget utvecklarurnmets, att

offentlig dialog. På det området har, jag inne på tidigare, den infonna-en som var nya
tionstekniken implikationer. minst innebärInte det möjligheter utvecklastora stora att

offentligt samtal på internationell nivå, utveckla, Ilshammar inneLars på iett att ärsom
sitt slags global kultur. Det innebär därmed förutsättningarna långsiktigtattpapper, en

vi vill blicka riktigt långt fram i tiden, finns för utveckla något liknarsett, attom som
demokrati på världsnivå. Jag tänker mig i framtiden NationemaFörenta med mycketett

bredare kompetens vi idag. Vi kan önska eller inte önskaän sådan utvecklingser en men
helt klart den inforrnationstekniken berederär möjligheterna till sådan demo-att nya en
krati i skala.stor
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problem viför närhetensdet han kallari sittIlshammar attLars tar sompapper upp -
upplevelser med bestämdaförknippavidindivider,medborgare, är att varavanasom

i informationstekniken i allt högreden modernaochoch Internetiplatser attrummet -
kommunikation. Ils-geografi och Larsfinns mellankopplingdengrad upphäver som

detinte på det viset. Jagdet faktisktproblem.det Jag snarasthammar ett serserser som
geografiskt.starkt fjättratsepokeri alla tidigareMänniskan harmöjlighet.storsom en

globalt.miljöförstöring kommunicera Jagalltförmöjlighethar idagVi storatt utan ser

längre starktbemärkelsen intehärmänniskor i denproblem medellerhinderinga att

igeografisk platsbestämdåsiktsutbyte med någonsitt rummet.förknippar

demokra-uppmärksamheten påfästasammanhangeti det härviktigt attocksåDet är att

automatisktintekvartersumgängetsjälvstyrelsen ellerlokalaskalan denlillatin i den --
medkommunikation sigtillMöjligheternamöjligheterna.de härförsämras varegenom

finns kvar.i lokal skalainformationsteknikgammal eller ny

of-för detimplikationerinformationsteknikensdet gällerförändringviktigEn närannan
fästerIlshammarLarsoffentlighet. Somökande gradendenfentliga ärrummet upp-av

ursprungligendatorteknikochförknippades datorerpå i sittmärksamheten papper
lägetoffentlighet. Idagoönskadpersonliga integriteten, ärdenhotfrämst vid motett en

och inte längredecentraliseratsdatortekniken har ärviset. Genompå detlängreinte att

har blivit någotföretagmyndigheter ochorganisationer,förbehållen utan ge-stora av

offentlighetoffentlighet. Enpositivupphov tillden ocksåegendom engermansmene
grad få insyni högremöjlighetmedborgarnaoffentlighetönskar. En attvi som gersom

förehavanden.offentligakunna kritiseradärmed ocksåoch organs

offentligadetproblem inomupphov tillinformationstekniken ocksåDen rum-gernya
skulleselektion.på Jagproblem bristen änsådant att prataEttdomäner. är snararemets

informationsöver-viljaIT-samrnanhangproblem isnabbhetens pratamycketså omom
väljasvårigheterinfonnation. Våramängderför allt attproblem. Viflödets störreutsätts

Tidi-besvärande.blir alltmerinformationväljatidoch deninformation ägnar att

varit så dyrbartdetinformation i hög grad atturvalet atthar ägt genomrumavgare
inte vidaremöjligheten. kanManfåtal givits denbarainformation utansprida ettatt
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teve-kanal vilken medborgare helst kan Worldöppna öppnasnart sagten men som en
Wide Web-server ha särskilt mycket i plånboken. harDe utnyttjatutan att av oss som

och jag gissar det de flesta i den här församlingen, det lång tid intenätet, äratt vet att tar

bara därför inte ledningarna tillräckligt snabba också därför för hittaäratt utan att att

den intressanta informationen, den vi.egentligen vill del vimåste också vadatasom av,
infonnation.mängder ointressant Vi kanske i framtiden inte behöver ett nyttgenom av

Hylands Stigbjöm Ljunggren iHörna inne på. Jag vi ökad utsträckning,tror attsom var
fortsättavi skall kunna utnyttja informationstekniken och den skall erbjuda deattom

möjligheter hoppas på, måste få utväljare, människordvs. eller män-som grupper av

hjälper i infonnationen.niskor attsom oss sovra
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Hillman-PinheirøMonaKommentator:

upphovvälskrivet Detmycket intressant ochIlsharnmarsLars är ettrapport gavpapper.
medborgaredelge Somtänker försökafunderingar jagmängd tankar ochtill er.somen

och få det idelaktighetfå inflytande ochförsäkra mignaturligtvisvill jag attså attom
påverka.möjlighetenoch därmed ocksåsamhället förändrasgrad idag. Men atthögre än

informationssamhället Detidemokratiska strukturer uppstårbehovVilka avnya
och direkt-datorerinflytandemöjligheter nåfantastiskai radspekuleras att genomen

det förstadet flera skäl. Fördet finnsdirektdemokratin. Tillinte pådemokrati. Jag tror

sig. Ettdär alla harvid stonnöte ärdirektdemokrati liknas rätt yttrakan stormöte att

påstridigavälforrnulerade ochhögst,deodemokratiskt eftersom mestär mestsom ropar
sig och har åsikterhar svårtdesina frågor. Mendriva igenomkan även att yttrasom

förangelägenhetalltså bliDirektdemokratin kantill sinockså få kommamåste rätt. en

det andrautredningsmateria. Förförmår delochengageradeden att taär avsomsom
och neutralutredningsmaterialfinns neutraltdetdirektdemokratiförutsätter ettatt en

neutralt informations-sådanttill.ställning Ettkanbakgrundsinfonnation tamansom
förutsättningarochdirektdemokrati intressetredje förutsätterdetutopi. Förflöde är en

och därmedklaravi intekommerinforrnationsströmmar. Detgigantiskadel attatt ta av
jagkanske detochfattas. Slutligenbeslutsnabba, felaktigamängdkommer att somen

människorvigrundar sig påpolitiskaviktigaste. Dagensdet allra attsystemanser vara
arbete riskerarallt visionärtinnebärDirektdemokratiliv. attbättrevisioner atthar ettom

avgörande.blirsakfrågor i ställettillfälligaochsidanläggas att

Är det heller.inte Idemokrati Jagrepresentativdetalternativetvad då trorMen är

idag. Kri-krisdemokratin genomgårrepresentativaform. Denfall inte i dagensvarje en

och deraspolitikernaavstånd mellanmänniskor uppleveribestår främst ett stortattsen
Ändå blandpolitiska intressetdetdalande.partipolitikförverklighet. ärIntresset äregen

miljö-det gällerdagisfrågor,ipå det närväldigt Semänniskor engagemangetstorastort.

blir alltmerpolitiskasvältkatastrofer.värld eller Detskolans engagemangetförstöring,

uppbyggddemokrati idagrepresentativaglobala frågor. Vår ärlokala ochfokuserat på

förmårsådanNationenhögstanationellahierarkier med detkring styret topp. somsom
för klaraför litennationella nivånbehov.medborgarens Deninte är attdock motsvara
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för frågorna.de globala frågorna. nationella nivån för klara de lokalaDen Ja,är stor att

politiska föreningarna i för för klara lokalatill och med de kommunerna ärute stora att

folkrörelsema stela, hierarkiska organisationer ifrågor. På mångasätt ärsamma av som,
för förnyelse, hämmar och bevarar.stället för stimulera medlemmarnasatt engagemang

vi inte hämmande hierar-Demokrati och måste och då kanär accepteravara en process

finns där och skall tillförlarnande stmkturer. Människorskier och tasengagemang vara.

långt utvecklat i Sverige.tagits det kommunala självstyretEtt har ärsteg genom som

den lokala styrelser bildas därkommunala sektorn måstemåste InomNästa steg tas.

deras åsikter kan för-möjlighet sitt ochmänniskor har utöva attatt engagemang seen
kan handla lokalaverkligheten de sig Detändra den del mest omsom engagerarav

brukar kalla det vardagsmakt ocheller självstyrande bostadsområden. Jagskolstyrelser

frågorna sådantjag vi kan lyfta de politiska pådendet sättär vägen ett atttror attsom

dagordningen,i samhällsutvecklingen. vi medborgaremänniskor blir delaktiga Att styr

kollektivet föroch individens åsikter och därigenom stärkaidentifiera individen attatt

studiecirklar, för detoch massmedias styrning.motverka flockbeteende I att ta exemp-

Vilken utmaning det tillungefär miljoner människor varje år.let, deltar 1,5 att tavore

samtalet där.det politiskavara

ordningen. inte på teorierinför förändringar den demokratiska Jagstår såledesVi trorav
ochheller jag på vi ska debatteraelitdemokrati eller direktdemokrati. Inte atttror se-om

finns framförför vad eftersom egentligen redanbestämma bästdan är svaretoss som
val hur väljer prioritera våra val,Människors vipå attögonen eget att engageraavoss.

maximal påverkan. intediskussioner, visar vilka vi väljer för nå Deti ärattarenoross
hemmaplanmärmiskor blir upprörda trafikfrâgor påtillfällighetbara änöveratt meren

tillför förkasta det skall vi detmotion i riksdagen. ställetIöver att engagemanget taen
i vilka människorallra bäst skapa demokratiska instrumentDet gör attgenomvara.

verkligheten omkring sig.kan påverka nmt

Nationell politik kommer ochnationella nivån spelar alltmer sin roll.Den attut mer mer

grundvärden.infrastruktur, ekonomisk politik och vissa socialafå rollen samordnaattav
ske lokal nivå och oftaallt det politiska grundarbetet påövrigt kommerI attavmer

partierna. partier har räkna med framtid därutanför de etablerade politiska Dessa att en

för frågorutspelade. kommer få värdebärare nationella ochmassrörelser Deär att agera
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de kom-människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Menopinionsbildare kringsom
lokalsamhällen. detta talarinflytande de idag har i kommuner och Förförlora detattmer

jag själv haftplanet det lokala skolstyrelserrad tecken i tiden. På det lokala är somen
Partipolitiskt oberoende byalaginföra i Sundsvall.förmånen få med och samtatt vara

globala planet kan viklassen i det svenska samhället. På detden växande politiska se

tydliga tecken.global ekonomiglobala aktivitetsrörelserEU, samt somen

informationsteknik inte barainformationstekniken i allt detta Begreppetstår ärVar ett

symbo-också begreppoch kommunikation. Detsamlingsbegrepp för datorer är ett som

vi inte bara har ekono-i brytningstid därtiden. Vi befinnerliserar den enoss ennya
efter-också mänsklig kris,strukturell kris. Vi harpolitisk kris ochmisk kris, enenen

gungning.och politik ivälfärd, organisationuppfattning arbete,människors äromsom
och in-fall låta datorernadärför väljer vi i mångabegripligt ochVi måste detta attgöra

dess möjligheter.tiden, dess hot ochsymbolen för denformationstekniken bli nya
Vi ska intemedborgare.kräver mycketoch arbetslivFramtidens liv och leverne av oss

besitta egenska-ocksåområden. Vi skallkunnigare inom allabara mycket numeravara
kravenDelära och viljansjälvständighet, viljan att ta egetatt nytt ansvar.somper

anställningar kan-och fastaanställningsformema löseskommer öka näränatt uppmer
kul-vi användamänniskan så måsteutveckla helaske minne blott. Förär attett oss av

eller inte. Vistatsunderstöddkultur, sig denmänniskor behöverVi vet attärturen. vare
flexibiliteten och kreativite-känsligheten,för utveckla lärandet,alltmerden behövs att

kulturframtiden. Vi medborgareför vi ska klara idelar krävs utövarde attten, osssom
samhälleti detskall utvecklas ochsamhälle människasåväl mogna nyasomommen

exempel kankulturen. konkretekonomiskt för Ettockså samhälletmåste ta ett ansvar
hobbyverksamhet förfinareinte någon slagskommunala musikskolomade ärsomvara
i sin takt,fritt, frivilligt ochvarje planta tillåtsbarn. växthus därDe växaär egen en

de delar barnetnäringmognad, myllaför barnets känsla ochplantskola avsom geren
fritid.i skola, hemliv elleraldrig kan enbartväxasom

till indivi-och självständighetintegriteti avseende. DenKulturen viktigär ett annat ger
flödarunderhållning och debatt ständigtinformation,den i samhälle där överett oss.

informationsteknikenkraft välja och välja bort. DenDen att ger oss enormanyager oss
infor-eftersom vi får kunskap ochdemokratiskamöjligheter till delaktighet i processer
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mation de skiftande frågor. infonnationsteknik erbjuder flykt.Samma ocksåmestom

redan idag mycket enkelt välja bort verkligheten och fly in i underhållningensDet är att

värld. Med digital och sammankopplade behöver aldrig berörasTV Internet man mer av

informationstekni-frågor ligger utanför omedelbara intressen. Därmed riskerarenssom

förtryckande, icke demokratisk kraft, tyck-och-tryck-samhälle.ken också bliatt etten en

fördeltagande i samhället finns i människors i vårt intresseNyckeln till engagemang,

förutsättningberör på demokratin endast under den be-frågor Jag atttror mensom oss.
användas märmiskor där de befinner sig, den kan hanteraverktyg kanstår attav som av

kraftoch den kan framåtsträvandemänniskors göreget att somengagemang vara en

demokrati handlar inte direktdemokrati eller elitdemo-samhället bättre. Frågan om om

på hur vi vill leva våra liv.berör hela märmiskan, hela samhället och vårkrati, den syn
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INLÄGG OM OCH DELAKTIGHETFYRA TEKNIK, DEMOKRATI

professor Teknik och social förändring vid LinköpingsLars Ingelstam, i universitet

uteliggare."fem-sex år sedan följande nyhet på "En laptop till varjeFör nätet;utevar
USA-administrationens IT-politik. kanpåstods del den dåvarande DetDet vara en av

Ironin och de hårda orden har sin tid. Möjligen kan den lilla påminnelsen dra-så.vara
informationssamhället inte nödvändigtvis behövermatisera för klassklyftoma iattoss

änstesamhället.de gjorde i industri- elleruppstå på sättsamma som

fixerar sig väldigt hårt vidklyftor det skulle kunna fram I USAVilka växaär mansom

ganska moraliserandetill hårdvara. i tidningarna påtillgången Man sätt.ettannonserar
risk ska hamna iinte skaffar sina bam dator löper bamenföräldrarDe stor attensom

rännstenen.

hade godaannorlunda industrisamhälletSverige det lite NärI nyttut. var man, avser
för hur ojämlikhet och klassklyf-vilja påstå, ganska dystra förutsägelserskäl skulle jag

skildes från produkten sittfram. såg framför sig hur arbetarenskulle Manväxator av

körde sönder människors livryckigheten i det ekonomiskaarbete. såg hurMan systemet

Joseph Schumpeter, ansågLedande ekonomer, inte minst denoch sammanhang. store

dåligaeftersom den på kort sikt visade sådanaindustrikapitalismen dödsdömdatt var

sidor.

Varför ändå tillbaka på industrikapitalism medVarför det inte så kan viblev se ennu
visst mänskligt hjärta därunder. beror påskapligt mänskligt ansikte och Det attettett

kom till stånd fackföre-till stånd goda modererande institutioner. Detdet tidigt kom en

politik. kom till stånd arbetslös-motkonjunkturell ekonomisk Detningsrörelse, och en
till stånd utbildningsväsenoch olika slags skyddsnät. komhetslagstiftning Det ett som

infor-anarki. på det framväxandemening knuten till ekonomins Serinte i striktvar
problematiskt vi alla så det klartsjälva begreppetmationssarnhället ärär vetsom --

bild.hotar. kan måla ganskakaos återigen Man svartatt upp en
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Informationsöverflöd och snuttifiering kan skapa klassklyftor på flera Lars Gyl-sätt.

lensten pekade redan for tjugo år sedan på vi tenderar få tvâ slags de ambi-Enatt stress.

tiösas och välinformerades hänga med flerasom gånger berörts och destress att en
latas, sjukas, berusades och svånnotiverades kan få dem så småningomstress attsom
släppa i infonnationsöverflödet och bruset. forskareMånga har redan pekat påtaget

framväxten infonnationssamhälletsnågot slags ledarskikt. Någon har gjort storav en
de intellektuella skulle sammansluta sig och makt be-poäng att utöva över restenav av

folkningen. framstod inteDet särdeles trovärdigt med tanke på hur svårt de in-som

tellektuella har hålla minsta lilla konspiration gående. Robert Reich, fore dettaatt pro-
fessor och minister i har talatUSA de symboliska analytikerna, samhälls-nu om en ny

klass seglar deDet genomskådat de kan den modernaär systemen,som upp. som som
världen, inte bara teknologin i mening genomskådar de systematiskasträngare utan som

sammanhangen i det moderna samhället. vi överklass har vi ocksåHar underklass.en en

frågan måste vi ändå ställaDen här. ska informationens klassamhälleHurävenstora ett

kunna undvikas ändå inte draBör parallellen till industrisamhällets framväxt Detman

funderagäller på de goda modererande institutioner skulle finnas.kunna denUratt som
förefallersynpunkten den anarkistiska väckelsen, antipolitiskaden rörelsen, tämli-som

Ärobegåvad. det inte så behöver modererande institutioner Viattgen snarare nya
behöver utbildningsväsen kan bjuda motstånd till näsräkningslogiken. Vi behö-ett som

möjligen också i det allmänna infonnationsklimatet, slags fredade någonettver zoner,
slags enklaver, där studiecirkelns logik åtminstone tillfälligt kan få råda. Jag inteär sä-

ker det bara det empatiska elementet far illa. i hög grad det intel-Jagäratt tror attsom
lektuella far illa i brusigt och högfrekvent informationssamhälle. Näsräknings-arvet ett

demokratin kan vi förmodligen inte helt komma ifrån studiecirkeln kan fortfarandemen
sin plats.ges

Från upphetsning till normalitet Det slags budskap vi får information, infonna-IT,om
tionssamhälle, kunskapssamhälle handlar konkret häftigt handlarDeett tempo.om om
påträngande bild och ljud. handlarDe mångkanalighet, de handlar förstås infor-om om
mationsöverflöd. Det samtalet fors på något hela tiden i falsett. präglasDetsätt ettav
upphetsat och ärtat-i-halsgropen tonfall.
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upphetsning och ivrig-intenödvändigt. frågaralldeles Jagsig detfrågarMan är omom
tekniskanaturligtvis finna i dendelsvar kan vivarför finns den. Ett atthet finns, utan

aldrig varit medfaktisktområdet har sådantdet härutvecklingen på ett tempo som
atomfysi-sighalveringstidhartekniska uppñnningarna närmartidigare. De somenom

fortfarandeVi harsnabbtmycketångmaskinens. Det attkens är tempo.ettänsnarare
och beretts eko-utvecklatsharproduktivitetsparadoxen, dvs. ITden s.k.leva med att

ekonomiskthaft någotdenfaktiskt kan belägga netto-nomiskt attattutanutrymme man
balance sheets.in theheter det,everywhere,ITvärde. You exceptcan see

tillväxt isnabb IT-varitharriktning. Detpåminnelse i extremtYtterligare ensammaen
IT-politikfömuftigled i80-talet. EttIT-användning underoch iindustrirelaterad en

Extremis-normalisering.avdramatisering,till mättnad,kommamåste att enenenvara
i politiken.samhällets hållningdikterakan inte fåmöjligheteroch desspå ITternas syn

huvudper-finnasmåstenormalanvändare. DetförplatsfinnasmåsteDet en annanenen
kvalitetema idemokratiskagrundläggandedekommerIT-användningen,i annarsson

illa.farasamhället att

marknaden.hjälpas framdel, jag,kommer tillinställningpragmatisk tror attEn stor av

maskin Karls-antologin VärldensWachtmeister i störstaAnne-MargreteSå här säger

användaren: "Frånnormaladen in-Bokförlag 1995Carlssonred.Sturesson, omson,
harfortsätta detkunnatförstå hur detdet svårtsida kanske såintedustrins är att som

finesser kanöverfunktionalitet, liteliteläggalitekostar så inDetgjort. attextra som

försäljarnaproduktbeskrivningarnasåkonkurrenterna. Detöverglänsa juär nyager
potentiella markna-dengräddenlänge skummarrabbla Såargument att avmanupp.

användarnakulturkrets, längesåtillhörinköparekundföretagenslängeden, så samma
tillver-länge harsåprofessionellaspecialutbildade utnyttjare,högfrekventaoftast är

kunden.halvmotiveradelågfrekventanonchalera denrådkare att

i den härsjälvkorrigeringockså elementdär har vijag det MenSå etttror av
inställning kommer,pragmatisknonnaliserande riktning. Eniflåsigheten, stegett en

plats ochanvändareflera kvinnor görframhjälpas tarjag, också attatt somtror genom
någorlunda säkert kansaker sägainte så mångakänd. Detinställningsin är omman
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i tekniksammanhangkvinnor och det ganska uppenbart ofta harmän, är mänattmen en
upphetsad inställningkänslomässig och till tekniska nyheter medan kvinnor i överväg-

har pragmatisk och praktisk inställning. kommer i det härande grad Dettaen samman-

pragmatiserande och demokratiserande betydelse.hanget haatt en

flåsighet. och andra harSlutligen. finns Stigbjöm Ljunggren på braDet sagt ettsom en
studiecirkelsdemokratin.varandra näsräkningsdemokratin Det finnsvis ställt mot mot

i vi inte helt och hållettredje form våra samhällen kanockså utav samvaro som varaen
väckelsemötets form, valmötets form eller kollektiva entusias-Vi kan kalla denutan.

Hittar vi den där ochhittar vi den kollektiva entusiasmen idagVar över nätet varmen.
i kulturella och humanistiskasjälv Hittar vi den vaktslåendet desig nog vär-är omen

talat hittar vi den säkert, denHillman har om Någonstansden Mona även äromsom
bara i samhälle tillåter ochundanträngd.dold och Jag tror att ett uppmuntrar entu-som

demokratin frodas ochkommersiasm växa.att
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ledarskribent vid AftonbladetHelle Klein,

Centralbiblioteketprof. Mariam Ginman,för tid sedan berättadeseminariumPå ett en
Bagdad bad sin tjä-anekdot. köpman utiHelsingfors, följande Enför hälsovetenskap i

tjänare Döden. Tjänare tycktevidtill och handla. Frammegå möttetorgetatt torgetnare
till köpmannen ochrädd och rusade hemtecken. Tjänaren blevDöden honom ettatt gav

härifrån för jag Döden påfortmig din snabbaste häst. Jag måstefort mötteFort, gesa:
till Isvaha.jag kan bege mig Köpmannenmig din snabbaste häst såFort,torget. gavge

så tyckteIsvaha. Hur detoch tjänaren red ivägsnabbaste hästhonom sin mot varnu
också Dödentillgick själv Hanlite märkligt så hanköpmannen det möttetorget.nervar

Döden: Nej, jagtecken Då svarademin tjänarefrågade: Varför dudär och ett gavgav
på för jaghonom härjag förvånadtecken. Tvärtomaldrig något möta torgetattavvar

kväll.honom i Isvaha ihar i uppdrag mötaatt

missförstånd sker ihur mångaproblem, dvs.anekdot snabbhetensbraDet är omen
missförstånd.grundhästar påfort sadlar vi vårasnabbhetskulturen, hur av

Franken-också. Mariannekulturfenomenpåviktigt ITdetJag är ettattatttror somse
sedan fleraTT-intervju för tidhävdade ipsykologiprofessor,heusser, attär enensom

omkringmängd sakerdet händerkänslanomkring medmedborgare gär runtatt enaven
andra varitinfonnationsstressförstå. taladeförmår Hon ävende inte att somomsom

faktiskt brottashistoria vii västerlandetsfenomenidag.inne på Det attär nyttett nu
Frankenheusserinformation.välja borti information ochmed problemet attatt sovra

kulturfråga.ochmaktfrågadettamed henneoch många är storatt enenmenar

allt dettatill sighelhet ochförmårmening i bruset Vemförmår bringaVem taense
telefonsvara-faxen ochsladdenomkring. har dragit"Jaghänder stängtrunt avursom

ochalla tidningar når migtillfälligthar prenumerationen postenJag sagt avuppren.
skrevveckor." Såhar påpostkontoret. Någon TVlagras jag intepåDen settinte. sex

massmedialt medvetnaförra våren. Denkrönika i AftonbladetBoethius i sinMaria-Pia

från infonnations-hon ledigtjournalist beskriver hursjälvBoethiuskvinnan är tarsom
stängde det"Sedaniluffar omkring med sin Europa. jagoch i ställetsamhället avman

underbara vilda,liv har börjat drömmainformationsflödet varjesåi mitt jag natt,yttre
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med levande människor allaglädjeämnenaoriginella drömmar. De i mötenstora av

människans glädjedet människanoch den återfödda insiktenslag inteäräratt som
Maria-Pia.underhållning, skrivermedial information och "ellerkonsumtion

poli-kan minska mellankommunikationer säkertsidan har vi snabbaPå gapetsomena
for informationsstress,andra sidan har vi riskenmedborgare och påtiker och att man

mäkta: inte med längre.omvärlden.blir likgiltig och Manhelt enkelt stänger av

sista tidningen Zartisten Stakka-Bo i detintervju medexempel,Ett numretannat aven
livsideal ha koll, hängartist och hanstrendkänsligMagazine. Stakka-Bo är attär en

denoch lyssnat påkollat hemsidoma på Internetalla tidningar,med. har lästHan se-

det halvåret,det har häntStakka-Bo, något jagmusiken. Men, mär-säger senastenaste

mobiltelefon, TV,färre tidningar, min jagtydligt. köper minker det Jag jag stänger av
ägnade läsa Faceoch den tid förr åtE-mail fårall meningslösskiter jag ägnarjag atti

ägnade framför datornoch den tidNational Geographichellre jagidag åt ägnarjag

tråkigt.lära hamoln. måsteVasaparken och Man sigligga påhellre åt tittai attmig att

infonnations-talarfast. Hanhela grejen, slår Stakka-Botråkigt detkunna haAtt är om

termodynamiskt begrepp. Omuttryck. Entropitycker det braentropi och jag ärär ettett

blir ljummet. Detinte skilja det Detoch kallt så kan ärblandar varmt manman .
händer omkringinför detbli. Vi håller på bli ljummavi håller påkanske det attatt som

vi det hemma påi Bosnien så sågförsta kulan avlossadesfort. denVi så Närvetoss.
hit.flyktingarna kommer DettariktigtSedan orkar vi inte ärTV:n. närengagera oss

verkligheten.on-line medfaran med ständigtatt vara

betraktare. kanviktigt, faran vi bara blir HärjagdenDet är attär tror manena, som
medial under-någon slagsblir infotainment,joumalistikens roll. Detdiskuteraäven

verkli-granska och beskrivafaktiskt handlarfor det detdet, i ställethållning attom;av
riktigtpå sätt.ettgen

Idagsnabba på beslutsprocesserna.användas förtycker jag inte skateknikenDen attnya
politikern,handlingskraftige handennågon slags Dethyllas hastigheten ärnorm.som

for-eller den villinte den eñertänksannnesnabba beslut hyllaskan fatta somsomsom
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ankra reflektera.eller teknik skall inte förNy användas snabba på föratt utan attsnarare
möjliggöra Då tycker jag det mycket väl går positivt på IT. Larsmöten. att att se

Ilshamrnar också alla mötesplatser, framför allt för altemativrörelser, folk-tar upp nya

rörelser, milj har oerhörtAmnesty Internet mycket för verkligenanvänt att

kunna och bekämpa myndigheter och diktaturen De har fått fångar släppta påpropagera

det sättet.

kan bryta förlegadePå detta gamla och patriarkala strukturer. De intesätt man ner som

känner sig hemma i de traditionella mötesformema, i våra gamla folkrörelsepartier, kan-

ske får bättre chans i den mötesplatser. Risken finns naturligtvistypen atten nya av

lobbyism och det finns väldiga faror med det.övertar

konferensemaJag läste undersökning vid de elektroniska har visat sig tjejerattatten om

generellt finnskommer fram mycket gäller säkert inte detDet mönsterett attmer. men

har riktigt de gamla hierarkiema. Tjejer på lika allvar i de diskus-inte storttasman

killarna. kan bryta traditionella möteskulturen. På detsionsforrnema Man sättetsom
Årevitaliseras. sidan det fara för den gamla partidemo-kanske partierna kan ärena en

Åoch andra sidan finns det möjlighet,kratin, med lobbyism sådant, bredvid partiema.

för för intemdemokrati, mycket bättre kunnaframför allt kanske använda detatt atten

medlemmarna, släppa rådslag och ha diskussionsforum medkommunicera med ut

medlemmarna.

Folkomröstningsverktyget, direktdemokratin, egentligen fråga för sig. handlarDetär en

inte tekniken grundfrågan vi vill ha fler folkomröstningar, dvs. hur viärutan serom om
Är för demokrati ipå folkomröstningsverktyget i sig. det den ultimata lösningen kris.en

det.Ja, somliga tror

rädd vi ochtillhör dem väldigt skeptiska till folkomröstningar. JagJag ärär attsom mer

mediala mentometerdemokratin i vilken komplexa frågor till el-får den görs svartmer
väl använda för få med medbor-ler vitt eller nej. kan mycket ITDäremot attman,

inte till knapptryckningen eller beslutet, med ii själva utan attprocessen, varagama
väl låta elektroniskasjälva bli delaktiga i kan mycketManatt processen.processen,

kartorkonferenser bli remissorgan. På det kommunala planet kan lägga deöverutman

tänker bygga höra efter medborgarna vad de Då detställen där och med äranser.man
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kritik Ilshammar ochallt material läggs delar den Larsväldigt viktigt Jagatt ut. som
inte vill läggaflera det har funnits tendensandra har framfört under år utattatt en man

fortfarandebättras påOffentlighetsprincipen försvinner med IT. Detinformationen. men

tiden färdigaInformation Rosenbad. Helafinns uppifrån-perspektiv i t.ex.ett serveras

får inte med ipaketen vimedborgarna. Vi ska bli konsumenterbeslut till men varaav

och diskutera.själva processerna

intetproblem. IT-sarnhället påtillgänglighetensviktigt ändå betonaoerhört ärDet är att

utredningar. i raden talarhar kommit med flera Enjämlikt samhälle. LO attsätt ett om

och i hemmet medan 26har dator både i jobbetLO-medlemmarna5 procentprocent av
åttamedlemmarna i SACO. Detdet ochTCO-medlemmarna har 41 ärprocent avav

ha dator på job-LO-medlemmarnaSACO-medlemmarnavanligare blandgånger än att

sambofarnilj med tvåvanligtill farniljeförhållandena,bet och i hemmet. Om enman ser
medan bland TCO-dator hemmaLO-familjer ungefär 20blandbarn, så har procent

det DetSACO-familjema 62och blandfamiljerna det 44 ärär procent.är procent oer-

blir såskolanuppväxtvillkor. detoch ungdomars Justhörda skillnader i barns gör att

i lan-skillnader mellan skolornajämlikhetsnyckel.viktig Detoerhört är enormasom en
tillgänglighetensfundera påväldigt allvarligt. bordetycker jag Mandet och det är

problem.

ellersäkerhetsproblemetgäller demokratidetsvår fråga måsteEn ärnärtas uppsom
särskiltnågra få och intedebatt förskryptering. Det ärrättare sagt som avensnarare

USA-sammanhangEuropa-sammanhang och ibåde ioffentligheten. pågårmycket i Den

därför inserkrypteringenoch ha maktenvill bestämmadär myndigheterna över att man

inteoch krypterasjälva kan bestämmafarligt olikadet väldigtäratt manomom grupper
demokratifrâgor i detta. Hur bevararfinns faktiskt väldigt svårafår insyn. detMen man

åsiktuttryckerregistrerad så fort jagjag slippa blivalhemligheten skaHurt.ex. en

också höraöppenheten måsteTillpersonliga integritetenska jag kunna denHur värna

meddelarfrihetoch dessinom journalistikenminstfå Interätten att somvara anonym.
tipsare.kunnafaktiskt skainnebär att vara anonymman

i försvarsintressen,debatterasmedborgarfråga denKrypteringsfrågan mestär menen
SÄPO blir lite folkligare.det viktigt denoch CIA. Jag är atttror
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i grunden positiv jagJag många problem.ä: men ser

varken paradis eller helvete.Jag IT ärtror att
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publicist, ordförandeOlle Wästberg, RadioiSveriges

finns ganska talande fel i den första fickDet kallelsen vi till det här seminariet. Därett

citerar portalparagrafen i den svenska grundlagen, och citatet lyder: "All makt utgårman

från folket". åtskilliga år sedan gick jag den svenska riksdagen och frågadeFör irunt

riksdagskolleger just hur forsta paragrafen Regeringsformen löd.dåvarande i Ganska

kunde Sverigemånga ledamöter inte Grrmdlagamas ställning i har aldrig varitsvara.

stark. svarade,särskilt dem svarade de flesta just på det sättet:All makt utgårAv som

från folket och det råkar fel. rättades till i den andra seminariekallelsen därDetnu vara

det står: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket".

fri- och rättigheter och alltSkillnaden naturligtvis majoritetsbeslut inte kan brytaär att

offentliga. skall såoffentligt. IT-området ligger i allt väsentligt utanför det Stateninteär

Styrning lika förkastligt det ihålla borta. och bör ärsägaatt tasssama om encensur vara

det på skärm eller kan, vi talat vidga in-tryckt på ITär nät.text ett som om,som om en
användas för begränsa insynen.formation och frihet ganska drastiskt. kan ocksåDen att

tendensema hos myndigheterAnders Olsson har gjort viktiga insatser för belysaR attatt

minska tillgängligheten for offentliga handlingar. Kombinationenanvända förIT att av

i har helt sekretesstänkande, med vi läggervi kommer med EU, där attett annatatt man

allt fler handlingar på elektroniska medier kan bli förödande.upp

huvudsak all information frihetsfaktor. och datakommunika-I IT TVär som annan en

tion viktig hävstång för få de europeiska kommunistdiktaturema på fall. Jagattvar en

ingen internationell förändring skulle viktigare Kina, vår tidsänattmenar vara om

diktatur, destabiliserades. de kinesiska ledarna finns det intressantFör spän-största en

ekonomisk och kommunism. främjarning mellan utveckling deras Föregen om man

koppla sig påekonomisk utveckling blir det omöjligt hindra medborgare In-att att upp
demokratiskadatabaser och från andra för därmed få in-på TV länderternet, att attse

sinafluenser. idag bor vid sundet till det demokratiska Taiwan kunde i våras påDe som

del den första demokratiska presidentvalskampanj någonsinTV-apparater ta av som

i Kina.hållits
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Sverige vi hur det politiska Kontakten mellan väljare och valdaI töms.rummetser
Misstroendet politikerna bara det journalisterna fårbryts. mot motsvaras motav om man

döma undersökningarna från Göteborgs Universitet. Politikerna helt beroendeärav av

massmedierna för få sina åsikter förmedlade folket inte på för-medlarna.troratt men

språkkurmigaNationalstaten håller på Vi får människor ochatt tappa greppet. en grupp -
Sedan fårvälutbildade i allt högre grad världen sin arbetsmarknad. viser som ensom-

i hela världen.människor måste konkurrera med alla andra Jagallt större somgrupp
kundetid sedan hur Swissair flyttat sin biljettbokning till Bombay. Deläste för en om

akademiker till ungefär tjugondelen de schweiziska lönerna.anställa välutbildade av

hanmar, lika litetteletekniken märker inte kunden han eller hondata- ochMen var som

ska denummerupplysning sitter i Jämtland. Vad dåskåningarna märker derasatt

till Indien Skall deSwissair flyttar funktionerschweiziska politikerna göra utatt

mindre.lätt flytta och råvaror betyder alltförbjuda telefonkopplingar Produktion är att

land Zaire med Hongkong eller SingaporeJämför världens sannolikt råvarurikaste som

löntagare ihär utvecklingen blirinte råvaror. Följden denhar några att storen gruppav
de vällottade bety-mellan arbetslöshet och lönesänkningar. Förindustriländema pressas

nationalstaten allt mindre.den kannationalstaten allt mindre. Förder görastora gruppen

insamlandets och omprövningens tid.tydliga lösningar. Vi befinner ihar ingaJag oss
kommerbeslutsrum. Troligenför flyttar in i politikensJag oroligär tommavem som

sitt medborgar-demokratiska bas i sin och imänniskor också i framtiden ha sin statatt

slag viddelta och nätverkkommer i intressegrupperskap. Därutöver annatatt avman
till utbildning, till arbete,vid sidan nationalstaten, knutnasidan det offentliga och avav

politiken, främst på Alla kanjag kommer förändraeller till intressen. IT sätt:ettatttror

bli genomskinligt. Vi kantinformation. Samhället kanfå del mycket exmerav mer
kamera visaamerikansk TV-kanalmed svensk CSPAN är öppensom som enen en --

presskonferenser och seminarier. Vi kanriksdag och utskott, viktigavad sker isom
politiska råvaran. Sedan detmedborgare chans del demintresserade äratt ta enen avge

privat public-ser-bör drivas något, jag,sak svensk CSPAN inteatt anseren avannan
verksamhet ytterligare kon-public-service inte bör utvidga sinvice-bolag, eftersom utan

kommersiella marknaden.alternativ till vad finns på densig på attcentrera ge som
informa-uppgift bidra alla kan del denhar och det tillStaten är storaatt att ta aven

handlar utbilding teknisk tillgänglighet. det kantionsmängden. Det och Att varaom om
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värde med digital markbunden TV också skall kunna förmedla Internettjänsterett som

handlar detta. Det räcker då inte med nå 80 räcker inte medDet nåatt procent attom .
90 måste nå alla.procent utan man

Grundläggande möjligheter nå informationen måste gälla alla. skälet till viDet äratt att

arbetar vidare med projektet digital marksänd TV. IT kan naturligtvis bidra till klas-

sklyftor kan sluta klassklyftoma. allt lättare sökaDet på Internetär trots attsnararemen

leta i bibliotek. lättare fåDet tillämpningar tillgängligt forITän är göratt stora att som

människor med funktionshinder för många andra informationsformer. IT såledesän är

för informationcentralt och dialog.

skeptisk jag, delvis andra skäl Anders Olsson, till de direktdemokratiskaMer Rär änav

visionema Ilshammar redogör förLars i sin där det gäller ställningrapport att tasom var

dag. går naturligtvis utmärkt fatta konkreta beslut det i inforrnationsnät-Det på sättetatt

verk.. mindre beslut desto lättare. Om vi löser de tekniska problemen med identifika-Ju

tion, visst kan alla medborgare då ställning till vilken skulptur skall ha påta torget.man

kan titta på den på skärmen och ställning. hur skall få de beslutenMan Menta storaman
Vi kanskehänga samman kan arbetslöshetsersättningen. Om resultatet blirröstaatt om

höjning, hur bär vi då för kommaåt på någotöverensatt att annaten oss om spara

konto skall vi förhindra grundlagens absoluta bud det bara den of-Hur äratt attom
fentliga makten från folketutgår genombryts Därför inte jag heller, detrorsom som

flesta här, det den politiska denna kommer för-Menersätteratt attprocessen. process
ändras. fick alltRoss Perot 8 i det amerikanska presidenvalet nyligen. Dettrots procent

har direkt samband med hans parti kunnat bygga nätverk via Internet.ett att ettupp

Till sist. Vi översköljs information. inne bli förLars Ingelstam på det kan litetattav var

mycket. Takten ökar och tiden för eftertanke blir ganska liten. inte någonting all-Det är

deles Skalden Daniel förebråddePer Amadeus Atterbom sig på 1840-talet sittnytt.

själsutmärglande mångläseri och ef-ställde det i kontrast till det 1700-taletssena mer

tertänksamma läsande. Den västmanländske Johan Fredrik Munktell skriverprästen

1928 i känd dagbok han drar igenom dag förutbok på medan detatt togen om nu en en
månader och ibland år läsa, läsa och idissla bok. tyckerHanatt noggrannt attom en

själen alltså 1928, allt bok-numera, av och tidningsläsande blir så full med före-
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lugn återstår för värdi-fattiga föga ledighet ochoch bilder, ofta saker,ställningar attav

föremål.gare
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datavetenskap viddocent UmeåJanlert, universitetLars-Erik i

Även försökametodologisk entusiast, dvs.försökapessimist kanär sevaramanom man
behöverden skullinforrnationstekniken. Fördet här fallet imöjligheter, ipositiva man

med möjlighe-problemenkan blandkritiska sinnet. Mankoppla bort detinte annat se
skadebegränsning,in sig påtill riktarproblemfokusering lederensidigEn atttema. man
olika kända värden.det gälleretablerade idealnivåer, uppnåbibehålla nuvarande näratt

eller värdenpåtänkta värdenförhaställetgäller det IHär ögonen öppnaävenatt nya,
skäl, iblandolikaglömt eller sigför länge sedan attsett tvungen ge upp, avmansom

ifastnatgamla värdensigpåtänkta metoderpåtekniska. Liksom närmaatt somnya
operationaliseringmedidentifierar begreppetdvs.implementationsmisstaget, att avman

medidentifieras trygghetExempelvisimplementationen.medfunktionen attbegreppet,

löneanställning.fastmed haidentifierasha jobb attsom

utveck-för allaandra stårdet blirleder också tillproblemfokuseringensidigEn att som
tittar barapositiva. Omnegativa ellerdemsig skalingsinitiativ, manvaraman ansevare

ochpåverkanögonblicket lämnardemokratin och föroch insiktsdelarnapå insyns- av
möjligheter.skulle kunnadärnågra punkter ITså kandelaktighet sidan geman se

direkt ellerden gällerförsamling,liten ellermodell, den gällerenkelEn stor repre-en
modellenhar iska Jagmodeller för hur dendemokrati och olikasentativ treut.se

reglerna,förståelse vilkai och/ellerfå ökad insynmed hjälp kandär IT:spunkter avman
datormedier ochlagring påGenombeslutande procedurema nät-och dedirektiven

in-i reglerna ochfå bättre insynSökverktyg kanmedtillsammansverksaccess man
gissningsvis har detföljs ochreglernaunderlätta kontrollenkansynsverktyg attav

harreglernakansamband med detta. Mantidantalet affärer påökade ett se omsenare
i enskildaförutsättningarnaföljaföljts och kanhur reglernakanföljts, uppmanseman

påändras och etableraskontrollen reglerna skapas, rätt sätt.gällerfall. Detsamma att

tillämpningspro-beslutsprocedurer ochstark tendens idagNaturligtvis finns det atten
kanskedärmed uppnåreller mindre ochautomatiserasdatoriseras och manmercesser

komplexi-säkertganskainte haft tidigare. Menentydighettydlighet och ensom manen
egentli-direktivenreglerna,bedöma vad procedurema,mycket svårtdetgör atttet som
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Äveninnebär. för det svårt säker på hur kommerärexpert att ett attgen en vara program
bete sig.

Till detta kan lägga inte sällan använd taktik för lösa eller destabiliseraatt mot-man en

sättningar. komplicerarMan procedurema eller inför metaprocedurer sluteffek-görsom
mindre uppenbara. Som slags randomisering eller medvetet drag därtema ett ettsom

den får och den skapar förslaget har normalt förståelseför-övertagetsmartare ettsom
språng. Därmed del vinsten Därförkan blir det intres-tappar göra. extraman en av man

vad kan vad de beslutande procedurema egentligen innebär, hur detgörasant man

slår, utfaller,hur det vilka resultat de kommer i olika fall och under olikaattsom ge
villkor i olika kontext situationer Vad egentligen bestämmergör närosv. man man pro-
cedurema Modern skulleIT kunna användas till med interaktiva simuleringar, vi-att

sualiseringar, virtualiseringar studera och uppleva effekterna. Till exempel interak-osv

tivt studera vad olika val brytpunkter i skatteskala skulle för intäktskillnader,av en ge
hur skattebelastningen fördelasskulle geografiskt, inkomstklassmässigt Eller iosv. en
multimediedemonstration eller virtuell simulering uppleva vad placering det bo-av nya
stadsområdet intill flygplatsen kommer innebära. finns naturligtvis mångaDetatt pro-
blem med sådant i den mån det framgångsrikt kanäven angreppssätt ärett men man
skifta frånstyrningen inriktad på regelkontroll till inriktad påöver att attvara vara
effektkontroll med alla fördelar detta innebär.som

till påverkansidan demokratin intressant faktorOm går fleraär tempotman av en som

talare tidigare varit inne här i och snabbhet.frekvens Det inte baraärtenner av

snabbhet det gäller interaktion. Enkelriktade långa cykler, granulari-utan storprocesser,
dubbelriktadetröghet korta cykler, fin granularitet, möjlig-ersättstet, stor av processer,

het till snabba kursförändringar förgreningar.och i samhället snabbasNär processer upp

och interaktiviseras kan det hända de demokratiska för långsamma föräratt processerna

hinna med i den ska kontrolleras.att vara process som

Antingen måste styrningen flyttas metanivå där förändringarna sker långsam-påupp en

eller också måste demokratiprocessen bli snabbare vilket kanske ofören-också ärmare

ligt med traditionella eftertankedemokratiprocesser förutsätter och tröghet. Kanskesom
väldefinierade,de språngartade besluten också i upplösning. Datorstödda medierär
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version i småinkrementellt arbetssätt där version avlöser steg utan attuppmuntrar ett

avslut. beslutetnågonsin behöver komma till något väl definierat Kommer attman
ångennöjligheter intedrabbas interaktiva utsatthet, utdragna Man vet t exav samma

från väldefinieradesläppa bevakningen viss fråga. Går vilängre vågarnär man av en
lnteraktiviteten,åtskilda valpunkter till kontinuerlig styrningoch i tiden rejält tem-en

pekarbeslutspunkter, möjligheterna till direkt demokrati, alltutsmetade mot ettpot,
Är detmedborgarna kanske inte alla så gladabeslutstryck påväxande är att ta.som

demokrati vi ska hakontinuerlig

anläggeri grönområde. Manföljande metod anlägga gångstråkBegrunda grönom-att ett

Däreftergångstigarnågra veckor ochrådet gångvägar väntar trarnpasutan upp.ser var
Bergknallar ochsina begränsningar.på dessa ställen. Metoden hargångvägarnaanläggs

underkastelse under de givnainte i Den påbuskar försvinner sättär ettprocessen. en
rakt på,planerande kan gåmedan explicitvillkoren sprängaangreppssättett upp en

för fotgängarenbelastninginnebär dock inte någon märkbarsprikrak linje. Den extra

människor får bestämma.urvalsmekanism vilkainnehåller elegantoch rätt somaven
och samrnanjämkande iförhandlingexemplet innehållerocksåNotera momentatt av

härstigar kan Detantydningar tillpåverkas något i vägvalet demånden se.manavman
gräsrotsdemokrati. Dendemokrati eller varför intekunna kalla implicitskulle mo-man

metoderliknande implicitaanvändainfonnationstelcniken möjligheterderna öppnar att

enskilda fotste-med kraft i dei helt skala ochhelt andra områden ochpå merannanen
aldrig tidi-handlingar påfötterna med våra faktiskaVi kan med sättettrösta somgen.

analyser männi-komplexametoder liksom andra bygger påSådana avsom mergare.
till traditionella mark-och komplementalternativskors beteende måste övervägas som

meddet många problemNaturligtvis finnsoch demokratiskanadsprocesser processer.
mycket skahandlarimplicit direkt demokrati. Detkontrollera sådanatt somom vemen

olikaväl vald designsyfte.beteendeinformationen och i vilket Genomtillgång tillha av

riktdemokrati förutsättermarknad ochfå information. Bådemiljöer kan ettutman mer
fungera så bra.för detta tycks inteMekanismemafungera tillfredställande.urval för att

enskilda produkterna. Förutbudet och devill kunna påverka själva göraIndividen att

till.metoder måsteimplicita metoder. Explicitadetta räcker knappast
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SAMMANFATTNING AV PANELDISKUSSION

ÅkeMedverkande: Stigbjöm Ljunggren, Valdés, Anders Olsson, BiAna R Puranen,

Hvittfelt.Edin, Johan Strid, Håkan

Utfrâgare: Staffan Dopping

Är IT hot demokratinett mot

hotValdés: IT yrkespolitikerna, politikerna klass, inteAnna är ett mot mot motsom

Demokratin har kvalificerade den har,demokratin. med vilka användare och detgöraatt

betyder helt enkelt demokratin ökar fler kvalificerade användare kommer in iatt som

beslutsprocessema och därmed avlyssnar

yrkespolitikerna.

föraktfullskall inte så använder begreppBi Puranen: Man när mento-vara man som

i och komplexa och det handlarmeterdemokrati. Frågorna dag mycketär stora om ,i
fattas. Med hjälp skulle kunnaunder vilka många delbeslut skall IT manavprocesser

delaktighet under och så småningom kommabygga in flera människors gångprocessens

förenkladebeslut riktigt for helt land, i stället för det oerhörtfram till är attett ettsom

konkret exempel kärnkrafts-vid datum eller nej. Ett väldigt ärsägaett utsatt

mycketvilken, frånsett hade olika alternativ,omröstningen 1980 att treman var en

blivit efter årkomplex frågeställning. Resultatet folkomröstningen har 16attav man

problemet. kan bli redskap aktiverar mångafortfarande inte har löst IT processens som

grundläggandefler människor fram till beslutet, för arbeta med det ettattmen som
från sida.demokratiskt instrument krävs medvetet det politikernassatsaratt man

idéplanet jag positiv till har tendensOlsson: På IT. JagAnders R. är rätt atttror man en

därfunktionaliteten i den representativa modell vi har i dag. USA,övervärdera Iatt

mycket tydligare, det fullkomligt klart for väljarna det idenna diskussion är är att stor

politiken och det inte spelar någon roll vadutsträckning är attstyr manpengarna som
vissa delstater iväljare alltså många det inte någon idé Igör, är rösta.att attansersom

dock delstatsnivå väldigt mycket folkomröstningar, vilkaUSA har på german
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tenderar dessapåverka. Enligt utvärderingar gjortsmöjlighetmänniskor attatt gesom

det skulle bliresultat, och det finns ingen anledningförnuftiga och sunda att tro att

åstadkomma.vad parlamentet normalt kanmycket dummareväldigt än

demokratibättre fungerandekan bidra tillavseende där jag ITStrid: EttJohan tror en
ochmänniskor berörsgeografiskt begränsad vad gäller demindreblirär att som av,man

Öresundsbron i praktiken berörsådant exempel kani beslutet. Ettdeltar somvara
möjligheter ställakani Sverige och Danmark. ITmänniskor baramånga fler attän enge

i dag.människor vadfrågor till görsänstörreöppna somen gruppmer

med tordedemokrati IT,eller mindrediskussion det blirHåkan Hvittfelt: I om meren
forsta hand datorerna,syftar ivi påvad egentligen Detförst definiera IT är attman

alldeles tydligtmedier så detkvalificerade. det gälleralltmer Närblir är att ut-datorerna

telefon, datorer,medier,tidigare haft olika TV,frånvecklingen går mot etttyperatt av
tillkan användasi alla fall detkommer. Klartvilket troligenenhetsmedium, är att oer-

omständigheter så kommerUnder allahär hittills.det vi diskuteratmyckethört änmer
inomenskilde medborgarenför densk valfriheteninnebära denmedieutvecklingen att

kan väljaidag.den Manblir oerhört myckettidsperiod förmodligen attän ärstörreen
informa-i dag,diskuteratframför allt harmediet på detdet ettanvända sätt somnya

under-del kommeranvändningen tilljagtionsmedium, ettattstoratttror somvaramen
demokratieller mindrebidrar tillStäller då frågan IThâllningsmedium. meromman

söka in-mediet foranvänderdemokrati for demdet blirväl attSå är svaret att sommer
de-och använda detkommuniceradelaktighet, forfor söka ettformation, attattatt som

mediet de andraanvänder påfor demmindre demokrati sätt.det blirbattorg, sommen

förkatalysatorfungerarundrar inte ITValdés: JagAnna process somensomom
demokratin.representativa Internetdenomformuleravi måsteegentligen handlar attom

demokrati blivitrepresentativsista spik i kistan,inteegentligen utanär som ur-enen
eller IThainte egentligen Internetinnehåll. viktigastesitt Detholkad på är att syn-som

med hjälp denmöjlighetavlyssning, detvissdabock for attattutan nyaavse som enen
gräsrotsdemokratin.för stärkahitta formeromformulera, ochtekniken ompröva attnya
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Medborgarna och eliten

Åke vi diskuterar demokratin tycker jag väl mycket inläggen idag harEdin: När att av

präglats kraftigt ovanifrånperspektiv. medborgarna inte på någotDet ärett som omav
bäst förförstår sitt bästa, det vad dem.sätt är äreget utan att experterna vetsom som

i aldrig haft inflytandedemokratin kris, individen har såMan säger äratt stortmen nog

självständig,Folkhemmet brev allt så bra, och och blevtrotssom var en mer mernu.

fritt tänkande, informerad och utbildad. de demokratiskaDäremot ärmer mer

de tillstrukturema i kris. På något har vi medborgarna vid går valär sätt vant att om

gjort sin medborgerliga plikt ochfjärde år och de betalar sin skatt, så har devart om

intressant utveckling dock kan människor i bygdersköter vi. En är att attresten man se

flera håll gått och det finns aktiviteter och sakeroch byar på attsamman, massor av som

inte den sk dessa byutvecklings-vill och kan går via Förgöra apparaten.man som
information, meningsutbytenviktigt redskap för erhålla bl DeITär att etc.ett agrupper

och de partier intepolitiska partierna naturligtvis grundpelaren i demokratinär som

förstårdömda, de partierförstår det behövs kompletterade är attatt somen arena men

överleva. Slutligen jagytterligare i demokratin kommerdet behövs äratt enen arena
och professoreruppifrån och perspektiv präglar docentersmula upprörd deöver ner som

viktigastemån tycks ha bort medborgarna, vår Mervilka i någon ärtappat resurs.som

människa och mindre apparat.

resonerade det finnskvällen jag ochStigbjörn Ljunggren: Härom översatt att en

folket elit. kännetecken på denna klyñaklyfta i Sverige mellan och sådant härEtt är att

eliten fnyserBingolotto medan den politiska, ekonomiska, kulturella åtfolket tittar på

kanske också någotdet här fenomenet. På sin tid så ansågs Hylands Hörna vara

angelägenhet medan Bingolotto idagdet ändå folkligliknande, en gemensammen var
Loket harEgentligen väl dethoten det seriösa. kan säga attemotett av manses som

interaktivt IT-samhälle.återskapat Hylands Höma-miljön i Detgjort han harär ettatt

kankännetecknande för Bingolotto det låter folk komma till tals,ärär att mansom
Loket hanoch uppträda, och kan ringa in. intressanta medkomma dit Det är attman

etablerade dekis faktiskt folk på allvar.till skillnad från den här eliten påär tarsom
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samhälletsStatens och ansvar

hur infrastruktur-det inte i grund och botten handlarJag undrarBi Puranen: omom

och hur. Frågan avgifter kontratillgängligheten har tillgång till vadut, omvemser
vad skall frittVad demokratiåtagandet ochdemokrati. Vad samhällsansvaret.är är vara

förhindraredskap förför människorna. kan användastillgängligt Hur IT attettsom
frågaoerhört svåra iB-lag och vad ska kosta Dettauppdelningen är ettett pengar.av

finan-får allting ska finna siningenting kostaläge görnär staten utanpengar,som
fråganalldeles övertygad för kunna besvarasiering. Jag mentometer-är attatt omom

finns,i samhälletmåste till det någonstansdemokrati eller inte så att av sam-man se

ska rikta in sig påmodererande institutioner. fråga jagkontrollerade, Denhället tror man

och demokratiåtagandet såhur säkrar ansvarstagandetdiskuterar detta attär,när man
jagkänsla i det utredningsarbeteMin mycket starkasamhället verkligen tar ansvaret.

lägga det påsmita undan ochväldigt glad kan ansvaret utgör, är äratt staten om man
förslag från riks-avgiftsbelägga. Vi redan i dagoch harnågonstansnågra extemer

i digital form ska kostaallting läggerrevisionsverket innebär nätetatt utsom man
glömmadirekt indirekta. Då kan visina kostnader såvälallt ska bära egna sompengar,

grundfrågan.för mig det härredskap i demokratin ochanvända IT ärettatt som

demokrati detförutsättningarna för det ska bliR. Olsson: En ärAnders attattav
inte fortsätterbeslut och ställningstaganden, ochfattas antal viktigacentralt ett som

diskuterar detfatta beslut och oña inteidag då halkar runt utan att som manensman
myndigheterna ska föråt. sådant exempel vadborde något Ett göraär attgöra

i denden digitala miljön. använderoffentlighetsprincipen i Därförverkliga man nu,

samhällsinformationbegrepp kallas fördet alls diskuteras, någotmån vagt somsom
självamyndigheterna får tolka detbetyder naturligtvis ingenting. Omskall spridas. Det

pålämplig brödkonsumtionfå Socialstyrelsens rekommendationerkommer viså att om
pågeneraldirektörs kontokortsnotorkommer vi socialstyrelsens nätet.nätet, attmen

fordrassamhällsinformation.ha offentlighet och ha Deskillnaden mellanDet är attatt

skahär problemen vad detregering och riksdag vågar i de väldiga ärtaatt varaom som

offentligt.
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förutsättsPublik fråga: Det det ñnns frånintresse medborgarnaatt ett stort att ta emot

all information och söka sig fram. Fakta det finnsdock infonna-är att ett enormt

tionsöverflöd föroch många blir reaktionen värjer sig. det verkligenKommeratt man
finnas intresse använda detta och kommer den informationen till medborgarnaatt nya

Absolut. finns miljonen människorAnder R. Olsson: Det behöver vadveta statensom

har för vilkaoch regler gäller för kunna någonting, och då måste degöraattpengar som

använda den här informationen. klart inte alla kommer titta allting,Det påär att att

och infonnation kommer ingen titta på. det inte detMen är äratt sommassor av

poängen.

Skolans ansvar

har gånger det här medStigbjörn viktig synpunkt någraLjunggren: En ärnämntssom

finns riskscenario i den ojämna spridningen tillgången datorer. I dettadetatt ett av av
för-finns snabblösning jag vill för, och det skasammanhang är att manen som varna

skolan. Skolan skafixa in datorer möjligt isöka det hela så mångaatt pytsa somgenom
i fall,fixa det skolan ska något det här, det handlar inte datorer såhär, gör ommen

nämligenskolan ska återvända till det den alltid bordedet handlar göra, attutan attom
skriftlig och kan fråga sigförmedla kunskap. kommunikationen påT.ex.. är nätet man

formulera sig och uttrycka sigdetta innebär de inte begåvade iäratt attsomom
skriftligt i praktiken kommer hålla sig undanatt

förmedlar, eller siggrundproblemet, skolanJohan Strid: Det är att trorsnarare

människor kunskapenförmedla, kunskap. detta, skaparDet ärär attatt trorman som
skapat det demokrati-presenterad i bok, i harfärdigtuggad och ämne, storaett somen

färdig kunskap, den skaSkolan ska inte alls förmedlaunderskott vi har idag. utan

finna kunskap adekvat i varje givetförmedla kunskap hur kan den ärsomom manen
och ställer fråganläge. Skolan idag lär inte värdera information,attut man om

samhällsinformationen där denmedborgarna kommer sig samhället online,att ta
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nej. det i dag, for har inte fått lära sig sökaligger, blir Intesvaret ut attsom ser man

informationen på rätt sätt.

trodde jagjag skrev boken Kvinnor och Intemet InternetValdés: NärAnna att ettvar

ochhåller jag på och upptäcka generationsproblemkönsproblem. Nu Internet är ettatt

med lösningen inte datorer till skolan,jag håller fullständigt är utan attatt attom ge
datorvad för någonting. trettonårig pojke kan idagundervisa lärare i IT Enär mer om en

trettonåringen klarar datorn intesextioårig lärare kan. Problemetvad är vetän att somen
lärareni humanistisk kulturprocess och det därdatorn for någontingvad ärär somen

undervisningsprocessen på, komplettera denin. Själva borde gåkommer tretton-ut att

bör in iknow-how kunskap med det läraren kan. Läraren ITåriga pojkens sätta ettsom

ivi förstår datorerna inte vad tryckpressensammanhang så är änatt attannat mera

föråldrad ellerför kommer likapå sin tid världen. Om 20 år ITGutenberg att varavar
Vi har inte förstått detböckerna, och det där problemet ligger.lika vardaglig är attsom

det handlar utbildaflera datorer till skolorna,inte handlar köpa utan att attatt omom
kommer vi hamna ide förmedla kunskapen till eleverna.lärarna så kan Annars attatt en

överbrygga.klyfta ingen kansom

demokrati och och nyelektroniskatycker diskuterar ITHåkan Hvittfelt: Jag näratt man
informeradesjälvklarheten demokrati krävermedier så detär värt att attupprepa

grundfråga här de medierna faktiskt kommermedborgare. En är göraatt attom nya
naturligtvis det kommermedborgarna blir infonnerade. På plan det såärett att attmer

kommerfinnas oändligt mycket information tillgå på flera olika Mansätt.attmer

dockkällor olika slag, och kan kommunicera på Frågansätt. ärnärmare ett annatav
medier kommerframförallt det på det inforrnationssökande dessaär sättet attsomom

for underhållning, alltsåanvändas, eller de till delen kommer användasstörre att en

då IT-mediema i vidunderhållning saknar information. Sannolikheten är attsom
ytterligare aspektfungera väldigt olika på olika nivåer i samhället. Enbemärkelse kan

tycker det for närvarande pågår inter-på det här jag värdär är storatt ta att ensom upp
mediepolitikennationalisering medieområdet, vilken innebär nationella beslutpå att om

År lagstiftningen inte i visst land så finnsfår allt mindre betydelse. det så att ettpassar

det via satelliter förlägga produktionen till land och kringgå detta.metoder att ett annat
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inflytandeDetta innebär vâr svenska demokrati egentligen har vilkenatt överstort

demokrati eller vilken icke-demokrati de internationella mediekoncememastorasom
och internationellade medierna, förmedlar detta, kommer fonnedla. Attattsom
intemationaliseringen oerhörtså påtaglig och den den nationella kontrollenär att

minskar, aspekt ofta glöms bort i debatterna detoch givetvis ocksåär ären som en
central demokratifråga.

Åke Edin: det föreligger begreppsförvirringJag kring begreppet direkt-tror en

demokrati. Direktdemokrati det enligt min mening individen har inflytandeär om mer

sitt vardagsliv. Ibland kanske direktdemokrati framställtshar trycka påöver attsom

knappen enkeltså det inte. den meningen har medborgarna enligt vad jagIärmen

tidigare sade fått direktdemokrati i vårt land med åren och jag delar Bis uppfattningmer

och och kan förädla möjligheten arbeta i ökad lokalITmentometematt annat att en

demokrati.

informationsteknikBi Puranen: Många IT bara redskap, handlarsäger äratt ett men om

kraftfullt baranågot mycket enskilda delar, det inte redskapär än är ett utanmera

någonting omforrnar hela och den digniteten ligger det,vårt tänka Isätt attsom vara.
både med de plus och de minustecken vi diskuterar det gäller informa-närsom

tionstekniken. Därför blir den generationskonflikt och Johan StridValdésAnna tarsom
Iväldigt viktig. Sedan finns själva grundstrukturen i form bandbredderävenupp av osv

inte når långt har eller 40% inte når och detMan 20 ärut.som nog som man oaccep-

finns faktiskt intetabelt demokratisk synpunkt, det 5% inte nås ärattur ens som

diskuterar demokratisynpunkt. Sedan skall hela den prob-acceptabelt, vi detom ur
nämligenlematiken knytas till sak Stigbjöm måstetog atten arman som upp, man

Med tanke i väldigt hög grad handlar ska kunnakunna skriva. på IT attatt om man

allvarligförmedla åsikter och känslor via tangentbord så riskerar det blisina att en

Sammanfattningsvis jag viktigt fortsätter och utvecklarhämsko. det ärtror att att man

fortsätter sökinstrument.sökmotorer, och mycket bättregöratt man

användningen jag också viktig del utvecklaNär det gäller IT är atttror attav en
processandet, vi måste tillinteraktiviteten så del iITatt samt att attseman ser som en

slag. Vidare det också viktigtden infrastruktur vi bygger blir interaktivt ärut attsom av

IT-kommissionens 2/97 48rapport



DEMOKR@TIDIGITAL

perspektiv, vi har starka, modererande institutioner. Slut-det institutionernas atturse
fångar dendet finnas användarperspektiv så tillligen måste att attett man ser man upp

institutionsperspektiv och användarperspektivaktiviteten finns. förstDet är närsom

interaktivt tillsammans vi kan tala vi IT.fungerar använtattsom om
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AVSLUTNING

professorPeter Seipel, rättsinformatik vid Stockholms och ledamoti universitet ITav -
kommissionen

ska i min avslutning försökaJag förenkla dagens inlägg under antal Gzn.ett

första grogrund förDet Grt mycket har handlat detta. har talatsDet studiecirk-är om om
lar, medborgarnas och skolutbildningen. naturligtvisDetta någotärom engagemang om

ochmycket går långt inforrnationstekniken oerhörtär större utöver ärsom som men som

grundläggande och måste finnas med i diskussionen. grogrunden finns de verkligaI

drivkrafterna. Saknas det medborgaranda, känsla mål för hela öv-en en gemensam av

då ganska meningslöstningen, det diskutera andra saker ovanpå.är att

Mitt andra G handlar gödning. IT inte redskap det gödningen. Precisär ärett utanom

med gödning så kan övergöda med det har vi det överflödIT. I och denannan mansom

redundans så många har talat idag. inte kanaler vi talar detDet är ärutansom om om

hav, stonniga hav data. Det ligger naturligtvis faror i omvandla dessa hav tillattstora av

kanaler där medborgarna kan färdas sina flatbottnade pråmar. mistersmå på Mantrygga
Ändådel utsikterna och möjligheterna. behöver både kanaler friaochen av vyema, man

segelvidder. behöver både hav och innanhav.Man stora egna

tredje Gzt naturligtvis gallring i och smått. gallring skapaDet Enär ärstort typ attav

ordning i överflödet. gallring få önskvärda hända.En det Jag harärtyp att attannan av

fast mig bland vid de ord har de modererande institutionerannat sagtssom om som
dämpar och det väldigt viktig diskussion.Jag ärtroranpassar. en

geograñn,Mitt fjärde G både det lilla, den upptrampade stigen, också deär ytterst men

helt globala sammanhangen. minst från rättsordningens synpunkt så globalitetenInte är

oerhört svårhanterbar utveckling därför ställer frågan kan haden på allvaratten om man

någon nationell juridik i den elektroniska, globala världen. gäller alla rättsområ-Detnya

den såsom straffrätten med det kända barnpornografi, beskattningenexemplet om av
tjänster, upphovsrättigheterskyddet Allt fler problem omvandlas med snabb taktav osv.
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till internationella frågeställningar. blir därmed förDe också mycket svårare hanteraatt

ska konstruera maskinerier och få det hela fungera.attsomoss

Ärdet femte, gudarna. Vad har vi för gudar på detta område det effek-Mitt sista G, är

i Riksrevisionsverkets utnyttjandet samhällets infonna-tivisering rapport avsom om
Är informationensdet medborgarnas lycka allting ska gratis itionsresurser så att vara

ÄrSchlaraffenland det någon slags ångest inför hoten bestämmer och göröversom oss

defensiva och reagerande där vi borde förutseende och optimistiska finnsDetoss vara
hålla utkik efter, jag.många gudar att tror

för den tidens skolung-Sammanfattningsvis med viss mnemoteknisk tillpassning nya

minnas. Glöm intemnemoteknik betyder det lättare för sigdomar gör att attatt man

minnesförmågadet det tecknet på intelligensunder århundraden ansågs att yppersta vara

dikterade för femton sek-minneskunskaper. talas hur Augustinus minnetoch Det om ur
till den andra. "Primärminnetolika böcker. gick från denpå gång Hanreterare enaen

sin associationsfönnåga.oerhört värdefullt blandhär uppe" är annat genom

jag fråni dagens diskussion. Den hämtarväljer avsluta med tvåJag extremeratt ena

den från Stigbjörn Ljunggren.Lars-Erik Janlert, andra

förhållande tillmodeller för hur kan kring IT:sLars-Erik anlert taladeJ resoneraom man
nå-liteolika led i den demokratiska väljerJag sägaattatt genomprocessen. provocera

med och demo-systemteorins på detta ITinte alls har Detnämnts. ärgot egen synsom
värld. styrteorin kanhandlar fundamentala sanningar i cybemetikens Avkrati. Det om

komplext och snabb-för ska kunna något, till exempellära sig ettatt att styramanman
komplex detsamhälles utveckling, så fordras detföränderligt änärstyrapparatenatt mer

olika skäl demhar väldigt svårt mig mångastyrda. snigelEn är attettatt styra men avav

uppfatta, beskriva och han-komplex, har variationsvidd i mittjag större sättär attmera
fenomenet.komplex det styrda Detomvärlden. Styrapparaten måste äntera vara mera

del iingår ibland infonnationsapparateninnebär styrapparatenattannat som ensom
effekt-föränderliga tillstånd, styrmedel ochden kunna hantera alla de situationer,måste

överleva huvud ochvärderingar kan förekomma. samhälle skaFör över tagetatt ettsom
informationssystem hakunna utvecklas så måste inklusive dess störstastyrapparaten
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motsägelsefull information, tillåta fn användning all in-möjliga spännvidd, tillåta av

därför det inte frågafonnation, konkurrerande användningar. påstårJag äräven att en

nödvändighetvill använda stöd demokratin. Detvi vill eller inte IT ärett ensomom
förekomst god medborga-går det i Sovjetunionen. Trotsför överlevnad, avannars som

inte tillåterdärför har informationssystemrasade alltihoparanda så att ett som an-man
och sanningar. härinnehåller fullt med förbjudna Detoch ärsynsättän snäva utsagornat

till Lars-Erik anlert.kommentar Jtillägg till dagens diskussioner. Enlitet närmastett

helt slag.näsräkningsfarhågor Larstill Stigbjöm LjunggrensKommentaren är annatav

diktsamling heterliteni Austin har skrivitGustafsson ,Texaspoeten somen--
variera inlednings-Silfverstolpe". tillåter migJagVariationer överattöver ett tema av

data heller.följande bitar, NejGustafssons samling på vis: Nejdikten i inteLars inte

för känslans svält.detta, skräckenfält.bitar, data, Nej ingentinginte enav men
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Bilagor

Journalistik, Medier Kommunikations JMK demokratiseminarium

dag seminariet i Rosenbad den november hölls fdSamma 8 1996 på JMKsom
journalisthögskolan debatt och demokrati. Vi bad sändaIT arrangörerna atten om

de synpunkter kommit fram förmiddagen för bidra tillunder våröver ävenattsom
därviddebatt. Följande kunde läsas vid vårt seminarium:text

Datum: 1996-11-08 11:21:59
Från: Gunnar Nygren
Ärende: BRÅDSKANDEDebattext från JMK -

Kjell SkoglundTill:

Till IT-dagen vid Rosenbad november:8

Bristen diskussion informationsteknologin och demokratin de-var en avom
förmiddagen.centrala frågorna diskuterades vid debatt underJMKssom

ingen våra ilska debattartiklar, journalisten Anders RDet är sasom svarar-
Politikerna inteOlsson och ñck medhåll de andra debattörema. tar ansvaretav

för utvecklingen.
institutionen för journalistik,30-tal lärarna och forskarna vidDet ett avvar

och kommunikation vid Stockholms universitet JMK lyssnade påmedier som
Ilshammar,inledningar från kända IT-debattörer Ola och LarsLarsmosom

Thorbjörn Lindskog från och Staffan Hillberg från Bonnier Online.JMK
frågor kom stå i for diskussionen de infonnationsklyñorTvå att centrum som-

infrastruk-låter marknadskraftema hand uppbyggnaduppstår ta avom man om
fram förslag enligtoch den datalagskommitté till våren ska läggatur som som

den svenskaoffentlighetstraditionen frånkritiker bryter med 1766.
Ilshammar pekade samhället fram tills haft för uppbygg-Lars att ansvaretnu

infrastruktur telefonnät kommunikationer. i utredningennad och Mensomav
"Telekommunikationer alla" kom i läggs detta mark-översom somras
nadskraftema, och resultatet blir "GSM-effekten" bara täcker de delarsom av

systemskifte infrastruktu-Sverige befolkade. i påDettaär tätt är ett synensom
ansågIlshammar.ren,

i investerade i datorer till skolantill exempel rektorn KaresuandoTa som-
förkunde få kontakt utåt eftersom Televerkets ledningar för dåligainte varmen

datorkommunikationer, fyllde Ola skulle utjämna skillnadLarsmo IT som
och landmellan stad

Thorbjörn Lindskog, arbetar med medier fyllde och visadeJMK,som nya
ipå de informationsklyftor uppstår mellan olika sociala och medsom grupper

förändring. Idag det främst högutbildade och rika har tillgångmediernas är som
tidningsläsande.till samtidigt dessa också håller sittInternet, uppesom grupper

samtidigt deStorstockholm saknar hälften LO-hushållen dagstidning,I av som
inte heller har tillgång till de elektroniska medierna.nya

flera möjlighet till in-Samtidigt påpekade debattörer den teknikenatt gernya
teraktivitet massmedierna, inte möjligt tidigare. Tidpå sättettgenom som var
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och skaffa och färskare in-ningsläsare kan få intemetadresser till källorna mer
formation vad finns i tidningen.än som

Thorbjörnutnyttjas inte, påpekademöjligheterna till interaktivitetMen-
mängder in-utredning digital talas deLindskog. Jedings -TVl om enormaom

återreaktioner skaalla kanaler. för tittarnasformation ska i Menutsom pumpas
det.telefonledningarna räcka folket behöver inte sägsmer-

offentlighet och den datalags-central fråga i debatten påEn synenannan var
den framintryck datadirektiv skakommitté arbetar. Under EUs ta ettavsom nu

iförslag datalag till mars.ny
från all hanteringläckt kommitténEnligt de uppgifter så utgår attut avsom-

denförbjuden, Anders Olsson. Detpersonuppgifter ska R är tvärt emotvara sa
friförutsättertraditionen från tryckfrihetsförordningen 1766svenska av som

i sek-undantag från dettainformation, och sedankanhantering göraatt manav
retesslag.

griper tillbakavisar IT-debattenfyllde i och pekade på dettaOla Larsmo attatt
demokratiska frågor.grundläggandepå

1700-talet diskuterari konstitutionen frånUSA hamnarI när yttran-manman-
upplys-bundsförvant l700-taletsdefrihet IT-vännemas ärnätet. största

ningsidéer.
frågor, undradedessabådafinns då den offentliga debattMen tarsom uppvar

80-talet och ändå verkarbörjandiskuterades redan ipubliken Allt detta av
infonnationsklyftor ochkan påverka utvecklingendet inget störremotomsom

offentlighetmindre
dem, konstate-artiklar, det ingenVi skriver våra ilskna är svararsommen-

för utvecklingen.Politikerna inteAnders Olsson.rade R ansvarettar
har ingen själv-förklaring: Teknikenmed tänkbarIlshammar fyllde påLars en

utredningaringet sammanhang. Sammaständig agenda i politiken, eget som
politikerna.hänt bland Inteför sedan, och inget hargjordes 15 årgörs mernu
marknaden.teknikutvecklingenoch överlåtitde har avregleratän att

Online fortsatte:Staffan Hillberg från Bonniers
tekniskainget denbegriperhandlar politikernas kompetens. De-Det ut-omom

lagstift-vi följerockså kontakter i Europavecklingen, det visar våra närute
teknikfrå-kanpolitiskaländer. Tjänstemännen i denningen i olika apparaten

inte ef-Och politikerna vågardelta i politisk debatt.de får inte engoma, men
kan tekniken.fingrarna sådanarädda bli slagna påde är atttersom somav

Anders Olsson:R
gick datapolitiker på 50IT-frågor 80-talet detbörjade debattera påjagNär en- abdikerat ochnationella parlamentetjordbrukspolitiker i riksdagen. Idag har det

tillställa någrainsyn och möjlighethänder i vårdet viktiga EU. Där är att svars
ännu sämre.

vikten stärkaFlera pekadejoumalistutbildningen diskuterades.Också att
elektroniska källor. påanvänder Samtkällkritik studenterundervisning i när

1700-taletdemokratiska idéerna frångrundläggandelyfta fram devikten attav
tryckfrihetoffentlighet ochallmänna handlingars utan censur.omom

och i data-informationssökningmed InternetfortsätterIT-dagen JMK nu
används i film-visas CD-ROMunder handledning. Dessutombaser somnyen

exempel hurklipps ihop,studenter hur filmkunskap för lära ettatt nyen
användasi undervisningen.teknik kan

adress:nygren@jmk.su.seE-postText: GunnarNygren
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Program
"Teknik, demokrati och delaktighet"

Seminarium den 8 november 1996

vitalisering de-till betydandeinformationstekniken kan bidraDet har hävdats att aven
samhällsfrågorsmådelaktig i både och änkan bli storamokratin. Medborgaren mer

Är detta riktigtsamhället.skapa ökad genomlysningtidigare. Detta kan aven

frågor 1996den 8närliggande kommer ägadessa och attDiskussion rum novav
Kommu-och 17. Arrangörer ärmellan kl. 13Rosenbads Konferenscentrumi ca

IT-kommis-Folkomröstningsutredningen ochnikationsforskningsberedningen,
sionen.

informa-metoder för spridadiskutera tekniska attVårt seminariet intesyfte med attär
demokratiska kommunikationsmo-diskutera olikaDäremot villtion till medborgarna.

nåreagera kanHurmedborgarna ochdeltaga. Hur kandeller, olika attsätt agera
utgår från fol-Sverigeoffentlig makt iRegeringsformen heter det: Allkap 1 §alla l 1

ket.

Pro usteratram

InledningKFBGeneraldir. Urban Karlström,13.1013.00 -
och infra-TekniskaProf. Bertil Thorngren, Telia13.10 13.25- strukturella möjligheter

förändringDemokrati iStigbjörn LjunggrenSamhällsdebattör13.4013.25 -

Örebro promemoriainbjudenHögskolaIlshammar,Lars13.40 13.55-
tillKommentarerAnders Westholm14.25 Doc.13.55 -

llshammars textMona Hillman PinheiroMedborgare
Paus14.25 14.45-

InläggProf. Lars lngelstam15.3014.45 -
Redaktör Helle Klein

Olle WästbergPublicisten
Erik JanlertDoc. Lars

bestående Stig-panelStaffan Dopping lederRedaktör15.30 16.45 aven- Åke Bi Puranen,R Olsson, doc.kommundir. Edin, förf. Andersbjörn Ljunggren,
lT-rádHåkan Johani Ungdomensprof. Hvittfelt ledamotenförf. Valdés, samtAna

frågor:bl. följandediskussion kringStrid i a.en
medieberoendesnabbare ochi alltvärderingsförändringar kan notera ettVilka sam-mero

missgynnaspå olika sätt Vilkahälle Påverkas olika grupper
idemokratiskarörandefinns för manipulation ochVilka risker övergrepp nyaprocessera

då möjligt attnäraliggande frågor, detinriktas påOm medborgarnas inflytande ärskepnader
bort/ángsiktighetöverblick och tappas

fördelad.kunskap dock ojämntkunskap. Dennalevande debatt och ärDemokrati krävero Är aktiverandeför debattgöras formerutanförskap. Vad kanriskerarVissa mernyagrupper
dagenskunskapsutveck/andeoch än

Är rättsligavåra organisatoriska ochdemokrati.ökat inslag direktteknik möjliggör ettNy avo
för formerdemokratiska former redo nya

dåhar i självademokratiska möjligheter, ochutvecklingendagordningen iVem äger av nyaa
till öka in-demokratiska former bidra attmakten utvecklingreella Kanverket den av nyaen

systemetdemokrati Påverkas det panipolitiskalokalslaget av
motiveradoch sambanddemokratiska relationerVilken forskning ärom nya0

fránSammanfattning dagen arrangörerna16.45 16.55 av-
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Affärsnyttan med Internet
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