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Förord

Demokratiutredningens uppdrag ochEtt värderaär attav summera
de demokratiutredningar och demokratiforskning,årenssenaste ett

offentligastimulera det samtalet demokratin. deAvannat att om
skälen har redan åtskilliga demokratiforskare medverkat våra
temaseminarier landet liksom flerai i debattorien-våraruntom av
terade småskrifter. de skälen har också den här boken kommitAv
till.

här böcker där drygt hundra forskareDet är tretton etten av
samhällsvetenskap och humaniorainom belyser olika aspekter av

den folkstyrelsenssvenska utveckling. Författarna verksammaär
drygt vetenskapliga ämnesområden.inom tio Artiklarnas veten-

skapliga kvalitet har vanligtvis säkerställts författarnasattgenom
kollegor granskat dem för forskarse-inom institutionernasramen

Författarna till den härminarier. volymens har dessutomuppsatser
diskuterat varandras särskildai seminarier.texter

Forskarvolymerna har tillkommit efter dengenomgången av
demokratirelevanta forskning universitet och hög-pågårsom

forskareskolor. del har ombetts forskningslägetredovisaEn att
pågående eller nyligenjämte sina avslutade studier. Andra haregna,

fått uppdraget genomföra studier områden forskning-inomatt som
eftersatt Demokratiutredningen behöver kunskapen men som om.

Tack alla blivit ombedda också lämnat bidragnästanatt ettvare som
har denna breda, ifrån fullständigalångt exponering våraänom av
kunskaper demokratin blivit möjlig. forskarna detAttom ser som

del yrkesroll leverera underlag för offentligasin detatten av sam-
talet tillfredsställelse.med för forskarnaInteär värt att notera att
skulle med alla försitta inne deras olika teoretiskaMen attsvaren.
infallsvinklar och verklighetsbilder kanske kan det politiskagöra

insiktsfullt.samtalet nämligen mångfald kompli-Det ärmer en som
cerar.

Förhoppningen dessa ska kunna läsas med be-år att texternu
hållning utanför forskarsamhället. betyder förfat-inteDetäven att

förenklat orsakssammanhang. badjag dem skrivasvåra Mentarna
blir läsbar för forskarebaraså inte inom andra ämnesom-att texten

råden för allmänbildad medborgare. kan krävaDettaävenutan en
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Särskiltåterhållsamhet med inomvetenskapliga jargonger. svåraviss
pedago-behövaoch komplicerade tankegångar kan något störreen

Dahlström har biträtt med språkligvanligt.gisk Evaän enomsorg
granskning.

IT i demokratins tjänst

informa-uppgift hur denhar till analyseraKommittén att nya.
tionstekniken påverkar demokratin.

tolka direktiv tämligenDemokratiutredningen har valt sittatt
webbplatsenoffensivt. Dels har själva skapat

kommittéarbetetsför öka"www.demokratitorget.gov.se" öppen-att
offent-möjligheter tilloch dessutom erbjudahet och tillgänglighet

demokratinsbl.a. kommitténs ledamöter,liga samtal med pro-om
vecka.besöks varje Viblem. avi genomsnittDen 400 personerca

värdefulla erfarenheter också till andra kom-hardetatt getttror
frågor vadvalt ställaarbete. Dels har olikamittéers sätt att om

för potentialer.tekniken kan tänkas ha progressiva Vi t.ex. utgav
demokratidebattbok ElektroniskAnders Olssons SOUR.

försökerfarenheter från utländskahan bl.a. redovisardär1999:12,
och demokrati.kring IT

Forskningsrådsnämnden, Kommunikations-Tillsammans med
arrangerade ocksåoch IT-kommissionenforskningsberedningen
huvudanförande,kring och demokratin.IT sittsymposium Iett som

forskarvolymens portalkapitel, menadehärblivit den Benjamin
teknikenför diskussionen gällerBarber utgångspunkten inteatt

det talarVilket slags demokratidemokratin. om Hanärutan som
blihåller instrument.instrumentets Det äröver att attoroas

förefallerfinns tekniken ha maktoroande eftersom det drag i som
ensamhetenhastigheten, enkelheten,försvaga demokratin, t.ex.att

för,talarAlternativet, han självoch sigsegmenteringen. varmsom
för förstärka den demokratitekniken besittningiär typattatt ta av
omkring det medborgarskapetsvill ha. allt kommerFör ärnär

och samtalenskaraktär inne-kvaliteter, de politiska institutionernas
revolutionen ska bliavgörande för den tekniskahåll är ettomsom

framsteg eller fiasko.demokratiskt
detIlshammarsamtidshistoriska analyssin LarsI attnoterar

informationsteknikensdebattenförekommit olika itvå synsätt om
vanligt svensk debatt,demokratiska potentialer. i gårDet utena,

fåroch valda ska minska. kunnigareklyftan mellan väljare Viatt
andra,livskraftigare och politiker lyssnar.väljare, partier Detsom
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tydlig i amerikansk diskussion, handlar tillt.ex. genvägatt taom en
politiskt inflytande, skippa politikerna och överflygla etablerade
maktstrukturer. demokratiRepresentativ med direkt. Menersätts

finnsdet förmodligen också tredje frånutgårsynsättett attsom
informationstekniken och demokratin i motsatsställningstår tillnu
varandra. Juridiska och politiska makthavare tvekar inför låta denatt
radikala svenska offentlighetsprincipen gälla fullt finnsDetut. en
skepsis naturligtvis beror rädsla för ordningenytterstsom atten
och maktfördelningen skall rubbas.

följandeDe behandlar alla informationsteknikenstre uppsatserna
geografiska villkor. Vad händer med medborgaridentiteter och folk-
styrelsens Ellegårdgränser Kajsa inför hotståratt ettmenar om
kommunikationskollaps. Under såväl dagspolitikens demokra-som
tireformernas nämligenpågår mycket dramatiskt skeende däryta ett
den demokratiska villkor fråga geografiski förank-processens om

ochring territoriell logik ruckas. kan medborgarna frigöraNu sig
från sin gamla platsbundenhet och skapa intressegemenskaper där
valkretsindelningar framstår tämligen överspelade. Mensom sam-
tidigt får social räckvidd får mindre möjligheterstörresom en

helautnyttja denna potential. kan baraVi plats iatt sän-vara en
der. drömslottets oändligtI kanmånga bara vistas i ettrum av
dem i Och skulle de förtroendevalda sin sida exploateraå tek-taget.
nikens möjligheter till distans och abstraktion, förlorar de sin igen-
kännbarhet bland folket fjärma frånsig sina väljaresattgenom
vardagserfarenheter och deras platser lokalsamhället.i blirDe inte

främlingar. Ställda inför alla möjligheter till dialogutanen av oss
med väljarna, kan de bara kontaktistå med bråkdel. vad hjäl-Så,en

det förtroendevald hon lyckas hålla hemsidasin aktuellper en om
förlorar sin representativitetmen

ska förresten räknas tillVem demos" den geografiskanär rör-
ligheten ökar bor platsen, förstås.Den Mensom sommarstuge-

säsongsarbetaren och den årligen återkommande badgästenägaren,
då Elin Wihlborg hävdar folkstyrelsenIT i mycketatt utmanar
fundamentala avseenden folketjust mycket rörliga-göraattgenom

studie handlarHennes hur människor försörjer densigre. om
landsbygd, fått plats för storstaden självklar utgångs-som ge som
punkt för offentligade samtalen. följer bl.a.Hon en programmerare,

telefonförsäljare och vårdbiträde. de tekniskaHonen ett noterar att
möjligheterna har ökat människors försörjningsmöjligheter. Men
hon samtidigt denna utveckling vidareinte kan förenasattser utan

förstärkningmed demokratin dessa platser, eftersomen av vem
tillhör folket bestäms utifrån helt andra, gammaldags principer.som
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landsbygdenföreställningdet finnsHon stereotypatt omenmenar
bild dess olikakorrektaremåste ersättas typer avavenavsom

uppmärk-finnsgemenskaper ocksålokala måsteDe somresurser.
nationella politiken. Tillallvar den sistoch i menartassammas

betalarskatteuppbörden,dagshon det såomprövaär attatt manatt
Landsbygden inteefter hur länge vistatsskatt ärorten.man

förlorare IT-utvecklingen.demokratiskblidömd till att en
möjlighetergränsöverskridandets demokratiskaterritoriellaDet

Kleinanalyserar också i sittmedborgarskapetflexibla Kajsaoch det
ideella nätverksorganisationvärldenskanskebidrag störstaom

dennyfikenwww.oneworld.net. Hon vägenär om man
ned de gamla, hierar-bryterstrukturerhåller skapaatt somnya

konturerna tilldär kanfråganställerkiska. sigHon enanaom
informa-yttrande- ochmed förstärktdemokratikosmopolitisk en

undersökermänniskorättskultunfördjupadochtionsfrihet Honen
framväxt därnätverkssamhälletsdet globala Internet är motor.en

anarkistisk och de-förvissodock ganska,upptäckerVad hon är en
därinformationsform,standardiseradstarktcentralistisk ocksåmen

globalmeddirektdemokratiska experimentmöjligheterna till stora
tillbara embryontillinte tagitsrepresentativitet Honännu servara.

för överskådligramverk ochinstitutionelltrimligt attmenarett
kosmopolis.kosmopoliterfårtid någotutanvaranog

globalKlein IT inte någonBarber konstaterarLiksom ännu äratt
allas räckhåll obero-den ligger inomföreteelse deni meningen att

Östlund fokuserar i sinende bor Brittnågonstans. uppsatsvar man
gamla grundochmellanfarhågan vidgarIT gapet avatt unga

visserligensåväl utrustning.och värderingar Hon menarsomvanor
förklaringsvariabeln,uttömmandeålder densiginte i är mestatt

avseendet.redansnedfördelningråder väldig detdet iäven enom
för skauppenbar utvecklingenriskenHon ännuär att geattmenar

informationsbildningen ochdag dominerarmakt dem isommera
ellerenda saliggörandedetinteteknikutvecklingen. ITMen är nu

tekni-viktigt utvecklaDärför detmöjliga tekniska scenariot. är att
har.olika tilltänkta användareförutsättningarutifrån deken som

medier,mångfaldenfrån också maximerautgåmåsteMan avmen
bortfrihet väljaocksåför säkerställa medborgarnasinte minst attatt

olika skälmedium inteett passar.avsom
förochungdomar skolanochinnebär för de barn iVad IT ärsom

johanssonuppdrag behandlardemokratiska Hanskolans Magnus
hoppats och vadmellan vadväldig skillnadslås manmanav en

automatiskt letttekniker harfemtio inteunderåstadkommit år. Nya
innehåll undervisningen. Tvärtomarbetsformer eller itill nyttnya
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kan den tekniken mycket väl konservera gamla metoder. Intenya
heller det säkert den gamla auktoritetsstrukturen bryts tillär att upp
förmån för plattare struktur, demokrati-Frånänannaten ytan.
synpunkt iakttar Johansson dessutom tendensernågra vik-ärsom

följatiga Slår det socialt lärarens be-näratt noggrant. t.ex. snett
tydelse för strukturering arbetsuppgift försvinner och elevenav en

skaffa reflekterandemåste sig förhållningssätt till uppgiftenett mer
Innebär ökad datoranvändning det oundvikligen skeratten en
maktförskjutning bland eleverna, datanördarna blandså killar-att

medan tjejerna marginaliserasna gynnas
fyra avslutandeDe alla sin utgångspunkt för-iuppsatserna tar

hoppningar skall kunnaIT levandegöra medborgarstyrelsen.attom
Uttrycksformen såväl tillgängligheten vad analy-måsteärsom som

hävdar Tomas Ohlin. kapitel andasHansnärmare, överty-seras en
förväntangad informationstekniken skall kunna intensifieraattom

den politiska dialogen erbjuda bättre redasättatt ettgenom att ta
vad medborgarna Ohlin övertygad finnsdetäranser. att ettom

förintresse medborgare delta alla de förinte vederbörandeatt men
verkligt viktiga besluten. kan öka legitimitetenDet de politiskai
besluten och därigenom "ha effekt tillfredsställelsenpositiven

skattebeslutet. skisserar flera s.k. medborgarredskapHanöver som
skulle kunna det syftet.tjäna stödjaHan denmåsteatt statenmenar

infrastruktur experiment med elektroniska studie-typ av t.ex.som
cirklar erfordrar.

allmänna val utmålades förvägårs förstai det1998 IT-valet.som
johan undersökningI Martinssons hur det blev med den sakenav

framkommer endast fåtal riksdagsledamöter använde sigatt ett av
hemsidor valkampanjeni det kanpersonröstningattmen genom var
deras relativa betydelse ändå inte uteslutas. köns- ellerNågon
åldersdiskriminering kan finna.inte Martinsson detDäremot var
vanligare Stockholmskandidaterna använde hemsidorna kan-änatt
didater från andra redan hade högaDe listplaceringarorter. som
använde hemsidor mest.

Författarens slutsats tycktes förstärkaIT den befintligaär att
elitens positioner bekostnad de inflytande. Urav resurssvagares
väljarnas synvinkel- besökte hemsidorna blev därför200 000 pre--
sentationen kandidaterna sned och skev. Obalansen förstärktesav
förmodligen allmännapartiernas attityd till färgadepersonvalattav

hursig hemsidorna användes. introduceradesIT denNär iav
politiska kampanjverksamheten tenderade också bäraren bud-av
skapet bli viktigare innehållet. hemsidationde innehöllVar ingenän
sakinformation alls. väljare förDen gick där sökaattsom en
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sällan intresseradförvissofann ofta endast politiker, intepolitik, en
personlig relation.byggaatt upp enav

Åström förharoch Joachim intresserat sigBåde RanempAgneta
jämför kommu-svenska kommuner.användshur IT Ranerup treav

saknarsyften med verksamhet ihaft flerahar sinDe stortmenner.
för demo-åtgärder skulle behövasför vilkastrategi attsett somen

medborgareskulle kunnakratimålen Att mångauppnås. t.ex. men
förutsättning-tekniskasaknat de basalapolitikerockså många mest

får väljamedborgarna självaförödande.naturligtvis Men närärarna
fallet kom-blev idet hetta tilldebattämnen kan nätet, ensom

Överlag deltar. Sannoliktdetmundelningsfråga. ärär ännu som
inflytande den ganskaderas ringa.vägen

detanvändakommunerna sigrekommenderarRanerup att mer av
förankra nätverk och deför bättreföreningslivetlokala att

skallmedborgarnadebattfora. vidareelektroniska Hon attanser
diskussionsforum viastyrningtill någontillgång öppet utanett

blislutligenhemsida. hävdar ITkommunens Hon änatt attmer
till del dedet andra,vid sidan allt måstenågot göraseget en avav

det ska blistrukturer intressantetablerade demokratiskaredan om
förtroendevalda.använda för såväl medborgareoch effektivt att som

Åström demokratiteori ochBarbersbl.a.Joachim inspireras av
underför-mindreellerIT-användningen avslöjarhävdar att en mer

snabbheten, blir ITexempelvisdemokratisyn.stådd Betonar ettman
till beslut.för folkopinions omvandling Ominstrument manen

ochsyftetmed demokrati där minimerasignöjer är atttunnen
för informationerbjudereffektivisera förvaltningen, IT vägarsmarta

för samtalmångfaldiga möjligheterdäremotoch Villservice. man
demokratitradition blir möjlig-handling stark"och kollektiv i en

syftet meddetoch diskussion primäraheterna till interaktion att
dominerat dedemokratisynendenlansera IT. Det är tunna som

ofta fallet utlandet.försöken, liksomsvenska varit i
Åström för-partnerskaphur IT-politikenskritiskocksåär mot

konsensuspolitiken i sinasåväl byråkratimaktenstärker tresom
undan,Politikerna drar sig tjänstemän-undersökningskommuner.

utestängdaoch medborgarnahand det såär gotttar somomnen
kännetecknar ocksåIT-utvecklingen.från delta i Det mönstretatt

och tillåtsvilja uttrycksIT-användningen. ingenOm genom-annan
för informationsut-därförprojekten, riskende är attstorsyra nya

försitts.samtalsmöjligheternamedanbudet ökar
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Barbers fråga pockar alltså Annorlunda uttryckt börett svar.
reflektera vilka demokratifrågor eventuelltITöver är ettsom svar

på.
Demokratiutredningens ledamöter har ställninginte tagit till

innehåll. författareVarje själv för innehållet iuppsatsernas ansvarar
bidrag.sitt

Erik Amnå
Huvudsekreterare

Noter

1 småskrift demokratinI vår avnationaliserasBör behandlasSOU den1999:11
kosmopolitiska demokratin också Robert Dahl, David Held ochA. Saskiaav
Sassen.
2 skolans demokratiskaOm utveckling handlar forskarvolym fol/estyretVI Det unga
SOU 1999:93.
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förEn plats kommers
eller förplats ossen
IT i demokratiteoretiskt ljus

Benjamin H. Barber

finns det viktigare frågamig ingen mellanFör än mötet väst-en av
världens äldsta styrformer, demokratin, och de teknikerna.nyaste

förviktigt alla. emellertid införDet Vi stårär möte ärett ettsom oss
grundläggande hinder: de teknikerna oftaverkarvet mestsom om

de demokrati,minst och de mycketvet vetvara som om som om
demokrati ofta teknik. därföringenting Detnästan ärvet om som

dagjag tänker tala detta viktiga mellani teknik och demo-om gap
krati.

detta frågan:seminarium ställer "vad kan dettaHär oss nya
medium, de teknikerna för telekommunikation, för demo-göranya
kratin det sådant tele-demokratiFinns något Om så är,som

frågan "tele-vilken-slags-demokrati" Vilket slags demokratiåterstår
talar använder begreppet demokratiVi alla för-om som om
stod det, fördet hade alla betydelse.som om en oss gemensam
Faktum emellertid, det finns formerolika demokrati.mångaär att av

dem kan dra den tekniken, andra kanskeNågra stor nyttaav av nya
ingen alls. kan med frågan huritu de teknikernaInnan ta om nya
påverkar demokratin, därför tala de olika slagenmåste om av
demokrati. frågan hur påverkar tekniken demo-Svaret om
kratin" beroende demokratins och karaktär. innan jagMenär artav
kommer de frågantill problem aktualiserar, fyravill jag görasom

utfärda fyrareservationer fråga teknikensvarningar -i om mer-
allmänna problem. det gäller den nämligen också oftaNär gör
antaganden nödvändigtvisinte delas alla.som av

13
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varningarFyra
det första, vill klart teknikenjag jag inteFör göra ärtror att sty-att

medför förut-rande. tekniken sådan bestämdainteJag atttror som
det helaeller konsekvenser.sättningar givna Jag att tagetmenar

tekniken oftare det samhällehistoriskt kan bevisa avspeglar inomatt
fram, bestämmer och formar samhället.vilket den detänväxer

liberaler tycker hävda krutet 1400-taletVästerländska att attom
eftersomhjälpte demokratisera västerlandet det bröt hier-till att ner

feodala kulturer och den medeltida aristokratins militäraarkiska,
förmåga. uppfanns, förstärkteemellertid där kruteti Kina,Vi attvet

förbrännings-det välde. kan exempel:Vi ta ett annattyrannernas
har haft effekteroch elektriciteten radikalt skildamotorn trans-

och förde elektricitetenAmerika.i i USAEuropa Iportsystemen
framväxten förorterna och decentralise-med personbilen,sig av en

offentligaledde den till starkaring kultur.vår I Europa trans-attav
utvecklades och till förstärkning städerna. Sammaportsystem en av

teknik fick olika konsekvenser de skilda kulturer vilkaisom svar
förden tillämpades. gäller troligen också teknik.Detsamma Omny

lever demokratiskt samhälle civiliserat, kulturellt ochi ärett som
förankrat kan användas förmån för de-utbildning, teknik tilli ny
mokrati, civil diskurs, konst och pedagogik. samhälle ivårtMen om
första hand kommersiellt, materiellt och konsumtions-privat,är ett
samhälle, blir också tekniken kommersiell, materiell ochprivat,
konsumtionsinriktad. Tekniken från denräddar själva;inte ossoss

spegelbild.visar våross
andra ha de tek-varningen i minnet,Den måste är attsom nya

här informationsteknik, digital teknik, da-niker talar ITom -
ifrån Eftersomtorteknik och långt universella. självaInternet är-

har det deras genomslagtillgång till dem lätt överskattaär överatt
effekter.världen och därför också övervärdera deras omedelbara

fortfarandedelen världen domineras traditionellaStörsta av av me-
dia. flesta fortfarandede människor det dagstidningar, radio,För är

och regeringspropaganda för informationen iTV utgörsom ramarna
frågornaderas liv. dem demokrati och tyranni,För avgörs om cen-

och det fria ordet radio och och dagstidningarTV änsur mer av av
de medierna.nya

anhängare teknik talar konvergens.Vi gärnaärsom av ny om
där datorerna ochmultimedia TV-skärmarna,Konvergenta Internet
flytande, kon-knyts enda, interaktivt deni Menett system.samman

fortfarande långt borta och kan säkrainteärvergensen ens vara
den kommer bli verklighet. jagUSA,I 1950-när växteatt att upp
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talet, skapade konvergens hemmen,ingenjörerna sin teori iegen om
konvergens köken. Teknikerna tänkteAmerika det skullei i sig att

bygga ihop brödrost, potatisskalaremixer,att en ugn, en en en
och kaffebryggare och verkligheten visadei Iapparat.en en samma

föredrogdet kvinnorna arbetade köken ha olikasig iatt attsom
för uppgifterolika och det blev aldrig konvergens inågonapparater

köken och heller delar världen.i andrainte iUSA, några Det ärav
möjligt kommer till konvergens dagens elektro-nej isägaatt att
niska värld också. kan föredrar ha förskärmDet visa sig att att en
underhållning, arbetar med och ytterligare fören annan som en

tala med andra människor blir kanske ingenjörer-på. Det så,att att
fleradröm enda skärm, där olika konvergerar,apparaternas om en

förblir fantasifoster.ingenjörernasett
opinionsundersökning nyligen gjordesEn Pew Centersom av

rörande visademedia, amerikanerna har tillgång%40överatt av nu
till Undersökningen emellertid hänsyn tillingenInternet. tog att

alla amerikaner fortfarande har telefonminst och alltså°/o inte5 av
kan delta sådana undersökningar "gamla telefontek-inte i Den

niken universell, internettekniken detinte mindre.är ännu är ännu
frontlinje,de privilegierade, teknikensVi, rör ytterstaoss men

andra långt bakom den. Skandinavien, Finland och här imånga Iår
har mobiltelefoner och fåttSverige, datorer genomslag deistörre än

flesta andra samhällen. Samtidigt finns länder Afrika ochdet i Asien
där dessa slagit alls människorinte igenom iävenapparater om-

devissa områden kontinenterna kan hoppa bock dagensöver
teknologi och landa morgondagens.i

tredje gäller det kallar för spektrumöver-varningenDen man
flöd. eftersomtenderar teknik brettVi öppnaratt tro att ettny upp
fält kommunikationskanaler, den gamla begränsadeär överav oron
sändningsspektra föråldrad. det begränsadedet sänd-I USA var
ningsspektrat början århundradet rättfärdigadei regleringensom av

radio och spektrumöverflöd, bådeTV. Menav senare av genom
bredare band och teknik laseroptiksatelliter integaranterarannan
pluralism utbud och innehåll. fler fler föri har och kanalerVi visaatt

och begränsat innehåll eftersom ägandet koncentrerasett mer mer
och blir monopolistiskt.mer

först fanns handfullkom till 1950-talet barajagNär Europa en
radio- och TV-kanaler land uppriktigt fanni varje jagsagt,men,

då,variation eller kanaler, dag dejag itvå 50större än görtre
eller kanaler budstill sådana satellit- och kabel-står100 som genom

Sky Television. det blir innehållvarieratAttnät tro att ettsom mer
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därför flerbara det finns kanaler, kategori-ingetär änatt annat ett
fel.

handlar vad vill kallasista varningen jag generations-Den om
felslutet, har förekommit alltsedan teknikhistoriens begyn-som
nelse. skapar teknik knyter uppfattningar,den till alla deDe som ny
värderingar och fördomar de tillskansat under användningensigsom

den gamla teknik de med. Och de antagandenväxte görav som upp
utifrån erfarenheterden tekniken densina gamla. Minaom nya av

kollegor, utbildades bibliotek och arkiv fulla böcker ochisom av
tidskrifter, forskningsredskap.underbartInternet äratt ettanser

dem surrogatbibliotek, för referens-ersättningFör Internetär ett en
Naturligtvis de också främsta syftetdetta detärsystem. antar att

med barn och barnbarn, bild-våra vuxit iInternet. Men som upp en
fögarik och internetkultur, har erfarenhet böcker ochTV- av

bibliotek och kommer betrakta den tekniken medatt nya en annan
förväntningar. kanske aldrig lär användauppsättning sigDe nätetatt

referensredskap eftersom referenser.de aldrig lärt användasigsom
Generationsfelslutet hindrar från detta.attoss se

har textbaserad, därförVi vuxit ordbaserad kultur ochiupp en
betraktar naturligtvis för användningplats 0rd,Internet som en av

barn och barnbarn, TV-världivåraMen växtetext.av som upp en
full bilder, förstakan komma betrakta webben handiattav som en
källa till bilder och använda den för framrullavägra att texter som,-

allt kommer omkring, tämligen användning denprimitivnär är en av
tekniken. trimmad turbo-inteOm någotInternet är ännya mer en

telegraf, kommer förändradet knappast heltMen Internet äratt oss.
uppenbart mycket har faktiskt utformatVår generationså.änmer

teknik förutse,konsekvenser kan därför deinte atten vars som
använder den kulturinte vuxit i vi.upp samma som

Demokratins olika varianter

fyrabakgrund de fört fram, vill kommavarningar jagMot jagav nu
till förhållandetkärnan diskussion: mellan demokrati och tek-i vår
nik. finnsavgörande punkten naturligtvis det inteDen någotär att
sådant blott och bart "demokrati", finns formerdet skildasom av
demokrati, konkurrerande demokratiteorier; direktdemokrati och
indirekt demokrati, demokrati ochrepresentativ populistisk demo-
krati, folkomröstningsdemokrati och stark demokrati. Vilken slags
demokrati det talar oroade teknikens effekterär när är överom,
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slags de-uppfinningarden kan såDet att gynnar ensomvara
förmokrati skadligaär en annan.

vaddemokratin i Sverigehar förstått den representativaJag att -
svenska medbor-demokrati, lett tillkalla mångavilljag tunn att

för den politiskafrämmandealltmerkänner sig processen.gare
välfärdsstaten sköter sittprofessionella politikerna iEftersom de

ochprivatiserademedborgarnade vanligauppdrag bra, känner sigså
diskuteradeaffärer. tidigare talaresig sina Enägnar egna

Varföridédemokratirepresentativ män-sättett omsom ger en
demokratiskt väljaalls särskiltdetniskor tycker inte är att repre-att

hon ochfri, han ochVäljarengång åretEn röstarärsentanter. om
leverUnder privat,sedan hem till sitt. åretgår resten somav man

skötavaldakund och låter deellerkonsument representanterna
formfärglös och urvattnaddemokrati",regerandet. Det tunnär en

demokratibättre ingenden naturligtvisdemokrati, änäräven omav
delta-och undergrävakorrumperaden kanalls. ipassivitetenMen

defi-kansida. Röstandetfrån medborgarnasochgande engagemang
demokratis-dendemokratin mening,iniera tunn rösta ärattmen

skrevbetydelsefulla handling.medborgarens Attke minst rösta,
medfrihet tillsammanslägga iRobert Michels, sin röst-är att urnan
för,frihet till densedeln, överlämna sin röstar somatt manperson

med-demokrati kräver aktivaaktivdinasedan Envägnar.regerar
skolor ochbostadsområden, städer,bryr sinaborgare sig omsom

kyrkor.
de styrande,väljahandlar baraDemokrati inte attutanatt omom

delåtminstonesjälva, i någonska åtminstone någon mån, avstyra
starkbeskrivitfrågor. vad jagtiden, åtminstone i Detnågra är som
ochdemokrati,slagvill dessademokrati. tvåpåståJag att svagav

och kanmycket olika kravdirekt, ställerochstark, representativ
beroende hur deteknikernadeeller missgynnas av nyagynnas

de-fler bara dessa varianterfinns detanvänds. tvåDessutom än av
folkomröstningsdemokratikan också talamokrati: ettom -

får auktoritärastark ledareoch/ eller sittdär enda partisystem ett en
exempel Mussoli-bekräftat folkomröstningar. Tastyre somgenom

Flera andra slagLatinamerika.Italien eller Peronistjuntorna inis av
demokratiskamed deoch taktockså tänkbara idemokrati är att

kom-förhållande till teknik alltmerfler, blir derasblirvarianterna
plicerat.

tillbegränsa representativhär dag, kandiskussion iFör vår oss
folkomröstningsde-referenser tillmedoch stark demokrati, några

specifikamediaseffekter deförsöka vilkamokrati, och mäta nya
detkommunikationdatorbaserad digitalsynnerhetkaraktär, i av
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slag finns World Wide Web och kan haInternet, dem. Låtsom
förstmig ellersju tänkbara känneteckenåtta tekniken ochta upp

sedan behandla och dem förhållandei till de olika demo-vart ett av
kratimodellerna, kan börjaså vilka olika effekter teknikenatt se
kan ha beroende vilket slags demokrati talar om.

lista känneteckenHär de teknikerna: hastighetär en nya
den digitaliserade, datorbaserade tekniken snabb; enkelhetärnya,
eller enkelspårighet den tekniken kan bli begränsande, binär;nya
avskildhet den tekniken kan isolera och splittra bildlighetoss;nya
den tekniken prioriterar bild och ljud framför ävennya text, om
den dagi huvudsaki textbaserad; horisontalitet den tekni-är nya
ken erbjuder horisontellt kommunikationsmedel, punkt tillett
punkt vertikalt; informatoriskt den teknikenän prio-snarare nya
riterar rådata, information framför kunskap; densegmentering nya
tekniken splittrar publiken i delar och ställetiupp segment, grupper,
för samla dem ellernations- samhällsnivå, de traditionellaatt som
radiosändningarna gjorde..gången

skulleVi kunna deVisa komplexa relationer skapas i inter-som
aktionen mellan de slagen demokrati och dessa känneteck-sjutre av

för den tekniken kanske skulle det3x8. Menrutnät,en ettnya
bli överväldigande underlätta förståelse, detvårän ävensnarare om

skulle klargöra det komplexa samspelet mellan olika faktorer. Jag
kommer begränsa tillmig kort kommentera och deatt att var en av

kännetecknensju förhållandei till minst eller slags demokrati.tvåen

Teknologins dygder demokratins-
synder

börjamig med detLåt den elektroniska teknikens främstaärsom
dygd och synd dvs. snabbheten. Med datorkommunikationen- -
arbetar med ljusets hastighet. den amerikanskaNär revolutionen
pågick, det veckor skicka nyheter tillbaka till Englandtog attsex
och ochKronan ytterligareKronans veckor försigtogsvar sex

Amerika; alltnå allt tremånaders rundtur. Amerikaatt som en upp-
nådde oberoendesitt delvis grund de långsamma kommunika-av

förtionerna, rapporteringen snabb, hadevarit britterna kanskeom
kunnat bemöta effektivt de gjorde, och troligenänupproret mer
räddat" koloni.sin

dag harI samtidig kunskap pågående händelsernära nog om -
nyhetscykeln i minuter dagar och veckor. Datorernamäts änsnarare
medger omedelbar kommunikation. snabbhet lämplig förMen allaär

18



BARBERR.BENJAMIN

läskunnigheten Förkulturenaktiviteter Förmänskliga För
samrådsdemokratigällerdetbeslutsfattandedemokratiskt När

Demokratinssaktakommandot nerl.democracy,deliberative är
elektro-de"fartgupp"införaelektronikåldernutmaning i är att

byggshinderellerfartguppniska ärmotorvägarna somgupp
tid, kräverDemokratitrafiken ska saktaför ner.lokala vägar taratt

parla-därföromprövning.tänkande, Detsamråd,tålamod, är som
vidbehandlasskalagförslagofta kräverprocedurermentariska att

förtidkrävasdet skaSyftetgodkänns.detillfällenflera innan är att
motverkas.åtgärderförhastadetänkande och omprövning så att
ofta detsamma"snabbtänkande",tillinbjuderför chatRum nätet

uppfatt-genomtänktaoch illafördomaruttrycka öppnaattsom
vid Uni-Walt Whitman Rutgersdärför Centerningar. Det är som

webb-självstyrandereflekterande,utvecklahållerversity att en
Exchange.kalladdebatt, Civicpolitiskochsamhälleligförsida

medanfartvänlig",betraktasalltsåkanteknikenDen somnya
stöderTeknikentålamod.ochdiskussionkräverdemokratin ome-

manipuleringelitistiskochopinionsundersökningardelbara ettav
under-folkomröstningsdemokrati,förstärkakanslag sommensom

former demo-reflekterandeochparticipativaandra,gräver avmer
kunnabra tvingadetfolkomröstningarmanipulativakrati. I är att

stark demo-tänka.de hinner Isnabbt, innanmänniskor rösta enatt
tänkaochtänkaoch igen,ska tänka,människorkrati vill ytter-att

be-välgrundadefasta,fram tillkommade kanligare sågång, atten
emellertidsamrådets tjänsttekniken iställaslut. ärAtt emotatt

"Skynda påTeknikenkaraktär.definitionsmässigadess säger
Saktademokratin nerl".medan säger

för de-betydelsekännetecken,andramediasDigitala är avsom
till binärenkelhetbegränsandetendens tillteknikensmokratin, är -
demokratirepresentativunderlättarpolitiskadualism i termer,som,

förkärlekalternativ.mellan Dennaoch val tvåellermed nejrösterja-
krä-demokrati,starkförproblememellertidför dualism är somett

sådanakomplikationermed dealternativ,fleraval mellan somver
mellanståndpunktersökermedför.avgöranden Här gemensamma

dem.mellanstarkt val Nyans,förställetalternativ itvå ettmotsatta
stark de-förmåletståndpunkterochkomplexitet ärgemensamma

dettillnödvändigtvisbidrardigitaliserade media intemokrati; att
målet nås.

tendensenteknikenför denkännetecknettredje ärDet attnya
cyber-hanteramanniskor.och splittra Vårtisoleradela sätt attupp,

tangentbordframföravskilt.nödvändighet Vi sittermedrymden är
form;ivirtuellendast våravärldenmedochoch skärmar umgås
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kroppar fritt. anhängareMånga hävdarsvävar Internet cyber-av att
rymden skapar virtuella samhällsformer kommerjag tillnya, strax
det. faktumMen cyberrymdeni med hjälpär röratt oss ettav
verktyg avskilt. amerikanskaPå falleruniversitetär studenternasom
i ökande utsträckning det sociala livet, samhället och skolakti-ut ur
viteterna och sitter framför datorn. Vissa rumskamraterensamma
har börjat samtala de bodde olikai länderöver stäl-nätet, isom om
let för tala med varandra i Datorröstning skulleatt samma rum.
underlätta medverkan deni politiska tänk-värstaprocessen, men
bara i avskilt där det finnssätt inte anled-någonett ensamt, rum-
ning hänsyn till andra eller andras bästa. .S.att ta gemensamma
Mills och andra demokratermånga har hävdat beslutsfattandet,att
för möjligt, offentligt.måste Mills till och medatt vara vara var
motståndare till sluten omröstning det skälet, och betonadeav att
det bara uppfattningar kunde försvaras offentligt ocksåvar som som

Ändåkunde uttryckas i röstning finns det inget privatareen ut-
cyberrymden. medborgarnaNärän och behö-måsteröstar,rymme

de befinna sig tillsammans med andra medborgare offentligiver en
lokal eller vallokal.

Avskildhetens effekter röstningen lätta i amerikanskaär att se
val. kandidaterDär ställer i vita distrikt, får desvarta upp svarta re-
gelbundet fler% i15 opinionsundersökningarna detröster iän
faktiska valet. Varför Därför opinionsundersökarna frågarnäratt
dig duKommer stödja den här kandidatensvarta döljer duatt
dina eventuella fördomar och ja", eller "troligen, ellersvarar
kanske", du privat bigott och det finnsäven inte chansär någonom

du faktiskt kommer duså du välrösta iståratt näratt som svarar,
båset. Om människor offentligt, skulle deröstatvungnavore att
kanske enligheti med vad opinionsundersökningarnarösta vi-mer

eftersom de skulle försvaraantingen för-sinasar, tvungnavara att
domar offentligt knappast troligt eller åsidosätta dem. Kontakt-

avskildhet därför problem för samråds- deliberativeärytans ett
demokrati. kan ökaDet antalet röstande och iVästerlandet och-här i Sverige där Valdeltagandet snabb nedgång, förefaller detär

något positivt. ökaMen antalet sänka kvalitetenvara att attgenom
och innebörden deltagandeti begränsat värde. baraAttär av
människor till valurnorna, så svensk demokratikom-att att en
mitté kan skryta med Sverige blivit fullfjädrad demo-att nytt en
krati med kanske röstande jämfört% med85 andra håll°/o i50
västvärlden, har liten betydelse för demokratin, röstandet inteom

övertänkt, ansvarsmedvetet och aktivt.är
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Även siff-digitalt, höjerelektroniskt ochhemma,röstningom
stärkerfråga dettaalltså sigvaldeltagande, måste ommanrorna
detsam-intekvalitet.svenska demokratins Detdeneller ärutarmar

teknikenanvända denkaninte sättsäga somatt nyaattma som
ställningstaganden.försvara och sinamotiveramänniskortvingar att

frånbort röstningenkommermöjligt baradet blirMen somom
fördatorskärmen,nejknappellerenkelt klick ja- attett en

stunden väljafördom.ogenomtänkt Frånuttrycka privat att enaen
Madonna ellerduMTV-webbsida tittarmusikspårmellan en -
Serbien till-ska bombaoch beslutaBrooksGarth i nästa om-
val och dag-flytta mellanellertill stenåldern intebaka Att runt-

andraochoch helt privatabetydelseibland saknarordningar ärsom
offentliga, kan inteochkonsekvenserhargånger är ettvaraenorma

beslutsfattande.demokratisktståndsöka tilllämpligt sätt att
be-kanteknikernadeentusiastiska anhängarnaDe väntasnyaav

betraktarvad deinsisterahärdetmöta attargumentet genom
cybersamhället.potential-icke-individuellacyberrymdenssom

samhällsformer intededet finns kanju", "nya"Men säga, som
skäretniskellerbostadskvartertilllängre begränsar sig grupp, som

cybersamhälletfolk."och Deigenom nationer är nästatvärs tror att
faktiskt ocksåkanteknikengränsland. Och dendemokratiska nya

slut-ochtidför överbryggapotentialha viss sätt somatt rumen
samhälletdefinitionAristotelesligen överskrider ett geogra-somav

dag. Sökandetendagenomkorsadu kanfiskt område ensom
hanterakandemokratiska institutioner,transnationellaefter som

jorden,dominerarekonomiskatransnationella är avgö-system som
Markna-millenniet.detöverlevnad in irande för demokratins nya

och detdemokratiska institutionermedanglobaliseratsden har
och lokalt. ingennationelltförblivit Detsamhället harcivila är

med-för transnationellmöjlighetertvekan Internet öppnarattom
internationellavirtuellautvecklingochkommunikationorgerlig av

har redan tagitoch CIVITASCIVICUSsamhällen. Grupper som
förlorar iför syften. innanbruk sina Meninätet entu-ossegna

samhällevirtuelltvadgranskaemellertidsiasm måste ettnoga
samhällenvirtuellaflestadet allsfaktiskt existerar Deär somom-

självaintressegemenskaper.avgränsade Iskapats Internet är snävt
människorbestårspeciellade intressegrupperverket är somavsom

elleridentiteterlikartadehobby ellerhar sammagemensamen
skillnaderhandlarpolitikDemokratipolitiska åsikter. är omsomen

människorlevandemedochförhandla med umgåssätt somattett-
medsamhällenfrån skaparskiljer sig Nätet gemensamenoss.

undvikas.skillnaderna kandäridentitet,
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Montana-milisen, islamiska Jihad och den nynazistiska rörelsen
för bara exempel har alla förnämna Internetanväntatt tre att
skapa liknandenågot transnationella samhällen, demen represente-

knappast vad demokrater skulle betrakta idealiska virtuellarar som
samhällen kan duplicera,Jag vidga och förstärkanätettror att sam-
hällen redan skapats iblsisk skapamening, inte samhäl-som men nya
len ingenting. konferens dagVår i den fysiskai reella platsenav
Stockholm, med människor medborgare i Sverige och poli-ärsom
tiska ledare, skulle ha kunnat hållas VarförInternet. envisades
kvinnor och de teknikernas välsignelser, medmän, trorsom nya

fysisktsamlas hadeDet mycket lättare,gått och varit mycketatt
billigare, samlas virtuellt. Svaret naturligtvis vi, precisäratt att som
andra kvinnor och mycket väl formellt,män, vet att ett anonymt,
virtuellt samtal mellan avskilda framförsitter sinpersoner som var
skärm kaninte där sitter bredvid varandra, kanersätta möteett
avläsa varandras ansiktsuttryck, dricka kaffe och tillsammansen
och kanske också bryta bröd. kanVi kanske återskapaså småningom
denna levande gemenskap i virtuell form, kan skapainte denmen

dettaså vis. gällerOm akademisk konferens, gäller det i ännuen
högre förgrad demokratisk gemenskap.en

migLåt bildernasnågot effekt demokratin.säga Denu om nya
teknikerna kan fortfarande tyckas handla ord scrolla textom men
åtminstone potentiellt de det.inte Visserligen det du,gör är sant att

du kom med rymdskepp fråni dag kanske AlphaMars,om
Centauri, och ordentlig titt kanske skulle förle-Internet,tog en
das att utropa:

härDe människorna har inte utvecklats alls, sedan bibelns dagar Hur
kommer det sig Ordet fortfarande här Med alla deras teknolo-att styr
giska framsteg fortsätter de leva i civilisation byggeratt en som
Ordet. Till och med deras avancerade teknik frånutgårmest text.

Det det timmar ladda bilder och fort-är ordsant att tar att attner
farande den gångbara valutanär Internet. emellertidDet ärmest
bara fråga teknisk eftersläpning. snabbare och blirNätet ären om
snabbare. Videoåtergivning framtiden, eftersom digital informa-är

ochtion pixlade skärmar byggda för bilder och förinte ord.är
Dessutom den generation dagi utbildas datoranvändningiär som en
generation vuxit med television, bilddränkt generationsom upp en

föredrar rörliga bilder film eller bio framför statiskasom
bokstäver och ord. Och teknikenså klarar hastigheten,snart som
kommer informationsflödet bli bildligt och inte textuellt. Enatt
dataskärm helt enkelt förskräckligt dåligt medium förär ett att
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överlägsen;teknisktavseendedetbok ienåterge är setttext
emellertidskärmtilltalande.estetisktbärbar, Enflexibel, är ett

detochbilderrörliga såmedium visautomordentligt ärsnartatt
den.kommer visas Nubilder dettekniskt möjligt, är attsom

fråntroligtfrågan: det övergångendemokratiskadenkommer är att
kommermediumbildbaserattillmediumordbaserat att gynnaettett

ordmed hjälpdemokratinFrodasdemokratineller undergräva av
eller bilder

blandfrågan.den Vissa,enkeltfinns ingetgivetvisDet svar
ochbilder kankommerdem konstnärerna, säga att sannareatt vara

meddemokratihävdavillord. jagmindre bedrägliga Menän att
ställd maktenspolitik,ordensbörjarnödvändighet mot po-som en

löftenas,ochpolitikpolitik.känslornasoch Detlitik är argumentens
därför Ari-ord.löften kräver Detoch såväl somvarargument som

människ-både iord självatrodde logos"stoteles essensenatt var
samhällskon-ipolitik har sinapolitik.och i Vår rötter ettegenor

ochtillförlitlighetenberoendesamhällskontraktetdettrakt och är av
beror sinLöftesgivningen ilöftesgivningen.iintegriteten tur

ed signatur,bilder.medlovar inte Enhelighet. Viordens är att geen
dagensbegriperstadskärnornasamerikanskade"ord".sitt I getton

utmärkt.alldelesdetta Närgängmedlemmarnaungdomarsvarta --
WordWord,dede lovar något säger man,

refor-protestantiskaoch dentidig demokratimellanSambandet
detföljderna iochde lösauppfinningenochmationen typerna avav

dessabevishistoriskaalla,kunde läsasbibelform äravsomav en
ordensfrånkanskeOch det övergångenpåståenden. såär att en

tidinledercivilisationrörliga bildernastill decivilisation avenen
sådan civilisationdemokratiska institutioner. En ärutarmning av

socialtochlöftesgivningupprätthållaägnadtvivel sämre ettattutan
möjlig.demokratindiskursdenkontrakt, eller görtyp somav

Afrikas hornutrikespolitikamerikanskhurkanVi erinra oss
amerikanskdödbildenenda bild,påverkadeskraftigt av enav en

heli-sedan hansmarkenlängssläpades nakenSomalia,soldat i som
fotografi leddeendakrigsherre.lokal Ettskjutitskopter ner av en

ochAfrikaåtaganden ifrån militäratillbakaAmerika drogtill sigatt
Amerikadess harvärlden. Sedanhållalla andra ismåningomså

finnssina Detfrågamotvilligtmycket ivarit sätta trupper.attom
militäraamerikanska insatserochförviktiga utom-emotargument

framförasintelligentkan intedelands, sättettargumentenmen
bli alltverketsjälvahållerBildvärlden ibilder.valda attgenom

underlättar manipu-teknikdigitalmedtillförlitlig, taktmindre i att
rekonstruktiondigitalochmorphingspecialeffekterlation via av
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bilder. Det SpielbergSteven kan i sina magiska bildverk-görasom
städer, kan allt högrei utsträckning någorlundavarje kun-göras av
nig Internetanvändare. Vi dag redanInternet i blivit platsvet att en
för rykten och skvaller och felinformation, med bilder hante-som

och manipulerats för speciella syften. kommerDetta knappastrats
bli bättre framtiden.iatt

teknikenDen kännetecknas också den lateml till sinärnya attav
erbjuderDen direkt, punkt-till-punkt-samspel utesluternatur. som

mellanhänder och hierarkisk övervakning. tillåterDen talaattoss
med varandra och inte bara till lärare ochvåra herrar. Potentiellt

detta kännetecken direktdemokrati mycket bra ochgynnar av sam-
skäl hotar det representativ demokrati. Politikerna kanma protes-

Det sista vill medborgarna ska med varandraärtera: att prata
dem tala tillLåt och ska tala till derasvi med-medborgare, åoss,

deras deOm möjlighetervägnar " till horisontell kommunikation
erbjuderInternet direktdemokrati, de skälärsom gynnar av samma

till mindre för samråds- deliberative demokrati. Omedel-nytta
barhet demokratisk dygd, också demokratiskär synd,en men en
eftersom omedelbar kommunikation odisciplinerad konversation,är
fördomsfull konversation, konversation,privat polariserande och

Överläggningarimproduktiv konversation. har traditionellt krävt
medverkan från förmedlare, auktoritära ledare, moderatorer,
utgivare eller utbildare. överläggningarnaOm lämnas själva,sig

samtalet till svammel och deltagarna till mobb.urartar en
Pratradid där lyssnarna ringer och deltar i pågående poli-

tiska debatter leds högröstade och rabiata politiskasom av ytterst
anhängare varning. kallar självDen sig demokratiskär en men

i själva verket till överdrifter, söndring, ogenomtänktauppmuntrar
påståenden och dumhet. direkta utbytetDet våldsamma fördo-av

tillför inte samtalet ochnågonting mindre det de-ännumar gynnar
mokratin. pratradio ochI skriker människor och de vittropar orerar
och brett och ställer fördom fördom. hatfylldaDe sigägnarmot
litanior och lär knappastsig ellernågot huvudnågot övernytt ta-

förändras aldrigget. De eller inte förmågai empatisk tillväxer att ta
bredare förståelsesig sitt upplysta egenintresse. baraDeen av

befäster sina fördomar.egna
har besöktJag antal s.k. politiska "chatrum" ochInternetett

de börjar låta skrämmande likt pratradio. Människor förstärker för-
domar, talar nedsättande andra, förhindrar förståelse ochom ge-

utgångspunkter och kriminaliserar skillnader. Internetsmenamma
sedesamma förpliktelse till direkt lateral konversation blir dess

synd och för farorna kommerstörsta vandalismÖppnar nätet som av
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lära,människorfördomar ochbefästadiskursen,i vägrar attsom
och be-pratradiolyssna och InternetPåvägrar växa.vägrar attatt

tankfullyttrandefrihet ochhövs inte större tyst-prat, utan mermer
och lyss-lyssnarradiobehöverlyssnande. Demokratinnad och

förochtidskrifter, klassrumochtidningarInarrum nätet. rum
och förmedla,för lärafinns detlärande, någon att uttar ansvarsom

och kan till kun-förmedlasInformationvägleda och övervaka. växa
kan bara skevisdom.till och med tillskap och kanske Det nätet

dygd ocksådess horisontella CIVICkringgårom man
självstyrtmedexperimenterarEXCHANGE, ett program som

inifrånoch moderationsidamedling från deltagarnastillåter gemen-
skapen.

medborgarnasdisciplineradesEnglandfria städernade i NewI
för samrådteknikerstadsrådendirekta medverkan i somgenom

kommunikation.interaktivstadsmoderator", kunnig iomfattade en
produktivrelevant,uppgift hålla diskussionenHans öppen,attvar

fördebattenkunde Jones,och ingripa i Herrrättvis. Han säga:att
ellervad hanSmith, lyssnarför fröken ni inte sägerhögljutt,
sakochredanharni gångerGarvey,"Herr sägertrepratat samma

hafttill fru inteordeträcker. Watsonvarje Det Jaggång. somger
frufortfarandevill Watsonmöjlighet tala ni något,sägaänatt -

den produktiv,och leda diskussion,vägledaAtt göra attatten
stadsmoderatornsdettill varandra,människor lyssnatvinga att var

för denmål eller,god klassläraresdemål, ärsätt som ensamma
arbetar förgod läraremål.delen, god utgivares En att uppmuntraen

mycket talakantalar litetala, för dede attatttysta att mensom
alltför liteofta medför mycket ochde talaroch för att sommer,

lärareSådanamindre och lyssnatalakunskap pojkarna att mer.
ochklassrumsamla alla barnen "Lärskulle aldrig i sättsägaett er nu,

handlardemokrati baraVarför dåoch lärigång er." attatt omtror
tala,democh igång,tillsamla medborgarna sättsägamöteett

vad progressiva1960-talet det justPårösta män-argumentera, var
skapadeoch detfriafria skolor och universitetförsökteniskor i sina
mode-och lärande kräverdemokrati. Undervisningkaos änsnarare

demokratisk diskursövertänkt, stark,förmedling ochochration en
medteknikens relationdå densaker. Vilkenkräver är nyasamma

informations-lättinformation talar ITtillförsel ändlös Vi omav
informa-"informationssamhälletoch skryterteknik omsomom

vad egentligenredskap.självklart, nyttigt Men,tion ärettvore
meningslöstosmälta datadirekta,information Det råa,är

får slumpartadenyfödda barnetInformation vad detärnonsens. -
mänsk-meningdet kan skapa Denljud och inte någonvyer som
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liga civilisationen och det mänskliga intellektet har beroendevarit -
informationinte kunna skapa informa-meningutanav attav av-

tionen, omvandla information till kunskap och vid sällsyntaattav
tillfällen kunna omvandla kunskap till visdom. baraDet ärattav
den slutprodukten visdom till för kultur,vår vårär nyttasom- -

Ändåutbildning och demokrati. harvår tillåtit att tro, attoss
dygden ligger flödei information och längevi, harsåett attav
tillräckligt med data, kan skapa utbildat samhälle och livsdug-ett en

demokrati. Problemet med samhälle detvårt inte råder bristär att
information, eller tillgången till information för begränsad.äratt

Problemet förhar mycket information kan skapaär att som
alltför lite mening dränksVi redan informationi och fårändå nu
höra nätteknik kanVår information"ännunya ge er mer
Välsignelse eller förbannelse

Skolorna hålleri USA kablar.viras in i inteBarnatt som ens
kan läsa bok har tillgång till alla bibliotek hela världen.i Tillen nu
vilken hjälp kommer detta för ungdomar saknarattnu vara som
förmågan söka, kan läsainte och inte kan skilja mellan vadatt som

relevant och inte kan skilja mellan och falsktInteär Detsant
skulle kanske välsignelse för de barnen kapade allavara en om man
kablar och klippte alla ledningar och bad dem läsa bok, endaav en en
bok, förståoch den. harVi själva tillgång ochövertygat attoss om
kvantitet viktigare kvalitet, information detsammaär än äratt som
kunskap och kunskap detsamma visdom. kanDettaäratt som
absolut inte demokrati beroende utbildade ochärgynna en som av

medborgare,visa människor simmar haviänsnarare av ettsom av
ofiltrerad information.

Bristerna i skolor handlarvåra inte brist information utanom
brist kunskap, brist kritiskt tänkande. borde döpaViom om

från informationsteknologivårt till kunskapsteknologi.ämne, Det
skulle finnas mycket mindre det och det finns skulleav som vara av
mycket värde. skulle haVi mindre tala skullestörre att om, men
ha realistiskt och relevant förämne ämne ärett ettmer som mer
demokratin och likaså för kulturen.

Slutligen, kännetecken de teknikerna de tenderarärett attnya
till och splittring.segmentering längre fråganDet inte utsänd-är om
ningar till vida kretsar, "snävsänder" och utvecklar speciella inne-
håll och speciella kanaler för speciella åhörare. Med växande antal
ledningar, webbsidor och mediakanaler blir det mindre allmänav
och generell kommunikation till amerikaner eller svenskar eller

samhällen, ocheuropéer specialiserade och smalaresom mer av ut-
sändningar till specifika kringorganiserats specifikagrupper, som
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beroendedemokratiskulleintressen. Om är ettanta att sam-av
samhälle ellerbysamhälle, nationelltdethälle, är ettoavsett ettom

segmenteringseffekten be-barakan den härglobalt samhälle,ett
förstör samhället kanOch densamhällsförstörande.traktas närsom

till demokratisktförstöra möjligheternaväl samtidigtden mycket
och särintressendela isjälvstyre utanatt oss gruppergenom upp

för alla.grundnågon är osssom gemensam
tankensjälvupptaget,djupt solipsistiskt, djupt ifinns någotDet

Eftersom detwebbsida.och går"åt göra,attegenvar en, en
alla och sinvärld där sitter tittardet. tänker migJaggör en

Visserligenmedtalawebbsida någonsin någonutan att annan.egen
den endakanal skatelevisionensvill inte Sveriges 1att somvara

monopol,alltför koncentration,folket myckethela svenska ser:
vill haalltför kontroll.uppfattningar mycketensidiga Men en-

kanal,alla har sinsegmenterad sinvärld såär att egenvarsom
farligskapakan ocksåwebbsida webbsidorPrivataprivata en

jämställda.sida ochjämställdhet. Disneysillusion Min gör ossav
skillnad Maktendet förportal- vadsidor och BillMina Gates är

andra lyssna.uttrycka själv, iligger kunna siginte i att attutanatt
och där finns dettillförutsätter tillgångOch det i sin tur resurser

människor sinajämställdhet alls. kanDisneyingen att pro-se
folk till dinför dradu aldrig kan användadukter sätt attett som

reala ekonomi,jämställdhetfinns ihemsida. ingen InternetsDet
jämställdhet.finnsdet illusion avmen en

teknikensdenfinns, naturligtvis, motsättning iDet ten-nyaen
distributionenuppsplittring. Medanellerdens till segmentering, är

och tenderarmonopolistisktägandet till mjukvaranfragmenterad, är
kommersialiserande. har skettlikriktande ochbåde Detatt envara

har doncomcyberrymden gjort"galleriseringpåtaglig attsomav
fjär-dotedu.dooorg ellerblivit mycket Viktigare Nästanän en

pornografi, delmedantrafiken tilldedel gårnätet stor avenav
högtryck-"drag"-dygderkommersiell. Nätets ersättsärresten av

marknadsföring. tillgång tillför"skjut"-teknik hård Friande nätet,
vill levafinns för demdatorer,liksom fri hårdvara inkl. att som

svenskafrågar denreklam skärmen. sigmed ändlös Man om
sångböckersäljafunderat i sinalutherska kyrkan har att annonser

förmodligen kunnaskulleoch kyrkornas vita Deväggar.rena
värld därgjorde det.församlingar definansiera växande Men enom

gästfri demokrati.världtill salu, Denallting inte ärär är motsomen
faktorsnabbt bli ytterligaremyckettekniken kanunderbara ennya

konsumtionssamhälle.kommersielltförstärker gammalt,ettsom
monopol redanhandel ochtryckbara ökar detDet ut-som pengar,
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demokratins krafter och den för demokratin nöd-övar utsätter
vändiga pluralismen för påtryckningar, för likriktning och enhetlig-
het.

Slutsatser

sammanfatta.mig TeknikenLåt kan stärka demokratin, i synnerhet i
dess starka, participatoriska form. bara teknikenMen om program-

till det och bara dei politiska ochteoriergöraattmeras termer av
demokratiska böjningsmönster bygger på. Påprogrammetsom

kan de använder den tekniken, de medvetetsättsamma som nya om
efter participatorisk samrådsform deliberative formsträvar en mer

stark demokrati och livskraftigt civilt samhälle, finnaav ett nytt,
utomordentligt effektiva allierade och former för stärka de-attnya
mokratin dei telekommunikationerna och teknikerna.nya

baraDet inte teknikanhängarna bär förskulden det fak-är som
tekniken ställts demokratinsinte i tjänst. cyber-Dessaännutum att

förstårentusiaster sig teknik, missförstår demokratin; de-men
mokraterna sida har oftasin misslyckatså teknikens möjlig-att se
heter och underlåtit söka samverkan med godingenjörer vilja.att av

verkligaDen politisk,utmaningen teknisk,inte och demo-är om
kratin ska tekniken med politiken,måste intestartagynnas av
med tekniken. ha krävaAtt och utforma policiesröst, rösten atten
för teknik och vetenskap, det första medborgarna kanär steget som

för försäkra sig demokratiskgenuint teknik. Denta att om en nya
tekniken bara kommunikationsverktyg. kan inteDenär avgöraett
vad ska eller kommer det till.säga sägaattvem

finns underbarDet historia pionjären trådlös kommu-en om
nikation, uppfinnarnaMarconi, 1900-talets kommunika-en av av
tionsteknik. han hadeDet förstasittsägs näratt monterat upp expe-
riment med trådlös kommunikation i York, med Flo-New någon i
rida i andra änden, kom hans medhjälpare inrusande till honom

fannsapparaturen i och ropade,rum "Marconi, Marconiett annat
Vi kan tala med Florida." Och hade uppfunnitMarconi, tekni-som
ken, hade ändå sinnesnärvaro fråga: Och har någotatt attnog

till Florida Cyberentusiaster världen upphetsadesäga över är över
det faktum Stockholm kan tala med och medHanoi, Hanoiatt
Tokyo och Tokyo med Florida och Florida med Göteborg.

Medan kan tala främlingarmed hela världen, beror mångaöver
problem dagvåra i inte längre hur ska tala medav att vet

med äkta makar och med människor samhälletigrannar, runt oss.
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kommunikativa blockeringar, lokala oartigheter ochKan våra våra
grannskapskonflikter lösas mirakulös datorkommunikationgenom

långdistans tvivlar det. virtuella samhällenJag Kommer att
hela sprickorna reella samhällen tvivlar det.i Jag Kommer nätet

erbjuda lösningar för eller Ruanda VarförKosovo Knappast.att
med hjälpvi, tangentbord och pixladevåra småtror att av

skärmar, ska kunna lösa alla de problem ställt till med,svåra an-
sikte-mot-ansikte vill demokratin ska detiOm att gynnas nya,
märkvärdiga millenniet träder millennium därinsnart ettsom
dessa tekniker kommer dominera liv aldrig förr,våraattnya som

fruktervetenskapens samlas ihop under demo-måste vårasötsura
kratiska fås fungera förmål och underlätta, kor-änatt att snarare

kostbara demokrati. Och det ska ske, ellervår inte,rumpera om om
demokratin överlever och blomstrar eller kommer berointe, inte att

tekniks kvalitet och karaktär, kvaliteten hosvår vårautan po-
litiska ochinstitutioner medborgares karaktär.våra
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IT-ellerdemokratiniIT

demokrati
historisktdemokratisering iTeknologi och

perspektiv

l/shammarLars

möjlig-bättreinformationsteknikeninnebärsynvinkeldemokratiskUr
beslut,ochbestämmelserdel lagar,för medborgareheter menatt ta av
alltmer till-kanStatsförvaltningeninformation.lämnaockså görasatt
kan lättareMedborgareoch fax.telefonmed hjälpgänglig Internet,av

offentliga institu-och andramyndighetermedkontaktkomma i många
tid blivitkortharkontorstid.utanför Internettioner även ett me-

kon-snabbarförenklar ochgenomslagskraftmeddium uppstor som
sektorn.offentligamed dentakterna

2000-talet.införInformationssamhälletskrivelseRegeringens l998/99z2

arbetstillfällen,finns löftenIT-utvecklingen sättI att orga-nyanyaom
redskapsamhällsservicetillhandahållaochverksamheternisera samt nya

livskvalitetökadfinns förhoppningarvälfärden.för utveckla Här omatt
ochfriare tidiarbetamöjlighetermänniskan medenskildeför den att

medborgarnasstärkamed hjälp ITmöjligheterfinnsHär att avrum.
offentligasdetunderlätta ioch insynenutveckla demokratinställning,

förehavanden.
IT-propositionen.Prop. l995/96zl25

modepolitisktDemokr@ti som

från dehelstbetydandevilkenI programtext somsagtsnart mera
och positivtföreställningenåren näramöter ett sam-omsenaste

andradenochinformationsteknik IT åsidanmellanband å ena
infor-räknaseffektergodaBland dedemokrati. många uppsom

med-och ökadfördjupad demokratikonto hörmationsteknikens
framträdande.till de Mönstretregelmässigtborgerlig insyn mera
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återkommer såväl riksdagsmotioneri och regeringens propositioner
dei politiska partiernas manifest och deni allmänna debatten.som

medier, forskareAv och debattörer valrörelseutsågs ocksåårs1998
förhand till IT-valet, uppfattning hämtat frånsin näringen som

partiernas ökande användning för försökaInternet tillnåattav ut
potentiella väljare

direktiven tillI Demokratiutredningen heter det infor-"nyaatt
mations- och kommunikationsmönster, informationstekniken, samt
det medielandskapet ska fyra prioriteradeutgöra områ-nya ett av
den i utredningens arbete. Direktiven dock svalare förvänt-i sinaär
ningar demånga nämndaän talasDetav ovan programtexterna. om
hur ökad interaktivitet kommunikationsmönstreni påverkar be-
slutsfattandet och opinionsbildningen, ingenting sägsmen om
huruvida denna påverkan bör betraktas positiv eller negativsom ur
demokratisk synpunkt Den neutrala skrivningen antyder da-att

snabba teknikutveckling kan medföra såväl möjlighetergens som
Ävenproblem och risker. detta har följetongvarit itemasenare en

de debatt informationsteknikenårens och demokratin,senaste om
med inslag hot den personliga integriteten, risk för ökadesom mot
samhällsklyftor och informationsobalanser, uppgivenhet inför ett
alltmer storskaligt och tekniskt komplicerat systemsamhälle, Inter-

hemort för nazister och andra antidemokratiska krafternet som ny
kontrapunktSom till de ljusa framtidsvisionernas durackordetc. en

klingar förutsägelser demokratins skymningstid med infor-om en
mationstekniken starkt pådrivande kraft.som

historikerFör ligger frestandedet till hands påminnanäraen att
detta fenomen uppvisar lagbunden regelmässighet inästanattom en

samband med införande kommunikationstekniker ochav nya me-
dieformer. Under de hundrafemtio har polariseringårensenaste
mellan mörka och ljusa framtidsbilder väckts till liv i och ord-turav

telegrafning och telefon, radio och TV, video och satelliter, och nu
datorer och informationsteknik. Såväl utopiskasenast av annan

drömmar och revolutionära förhoppningar kulturskymningenssom
slagskugga och dunkel framtidsskräck ackompanjerar de kom-nya
munikationsteknikernas framträngande. efterhand har oftaI man
kunnat slå fast varken utopier eller dystopier realiseradesatt

betyderDet givetvis inte tekniken skulle sakna betydelse föratt
samhällsutvecklingen. telefon,Att radio och har haftTV infly-ett
tande nästintill omöjligt tänka bort, inteär minstsom att attgenom
vidga erfarenhetshorisontvår och fler människor delaktiga detigöra
offentliga samtalet, behöver knappast påpekas. Konstaterandet att
de storslagna och överdrivna förhoppningarna respektive hot-mest
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illustration till denhar infriatsbilderna inte är tes somsnarare en
nämligenAnthony Giddens,forskare sociologendrivs attsomav

produkt hand-förståshistoria bäst kanmänniskans vårtavsom en
konsekvenserlandes oavsiktliga

kommunikationsteknisksamband mellanallmäntvisaAtt ett
för förklara dedockutopiskt tänkande räcker inteutveckling och att

1900-taletsfram till detspecifika omständigheter har lett senasom
kraftfullt verktyginformationstekniken iförståelse ett nyttsomav
därför detSyftet med dennademokratins tjänst. spåraäruppsats att

förbättradfördjupad ellerde idéerhistoriska tillursprunget om en
med teknikenhar utvecklatsdemokrati under år somsenaresom

föreställningar Vilkahar dessainspirationskälla uppståttHur
deförändringar samhället kanoch strukturellateknologiska i

hur deochleder de idéhistoriskakopplas till Vart rötterna, ser
takt medhar utvecklatsdemokrativisioner praktiken iolika iut som

informationsteknikens utbredning
informa-ihågdet viktigt kommadetta sammanhangI är attatt

beroendedemokratiska potential naturligtvistionsteknikens är av
denmed demokrati.vadvilken teknik Somsamtavses menarsom
lik-Barber har påpekat IT,amerikanske Benjamin R. ärstatsvetaren

ochoch mångtydigt begrepp, preciseringardemokrati, brettettsom
bli meningsfull:debatten skakrävs om

technologies andrelationship between the telecommunicationThe new
ineluctably beneficial li-often portrayed anddemocracy toas easy

de-of the technologythe actualberty and equality. impactBut onnew
define anddemocracy,depends bothmocratic society HOWon we

features of thedefine the technologies. CertainHOW newnewwe
for benefit plebiscitary democracyspeed example,technology may

medium thatbaseddeliberative democracy.but pictureAcorrupt
usefulbetechnology ultimate becomeswhat the tomay morenew

education.5propaganda than civic

informationsamhälletUpptäckten av

för-demokratiinformationsteknik ochmellanKopplingen är nära
informationssamhälle.begreppetknippad med uppkomsten Detav

ochframför allt datorersammansmältningendag kallari IT, av
1950-talets militärindustri-hartelekommunikation, sitt iursprung

snabbttakt med denforskning. Under och 1970-talen, iella 1960-
både näringsliv ochdatoranvändningenväxande administrativa inom

tillframtidsvisioner knytasoffentlig förvaltning, började avancerade
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informationsteknikens utvecklingf "Informationssamhälle" detär
begrepp oftast har för beteckna den samhälls-använts attsom nya
formationen. vanligt påstående harEtt varit inträdet dettaiatt sam-
hälle skulle innebära radikalt skifte arbeta,i producerasättetett att
och tänka, med näringsstrukturer och möjligheter till till-nya nya

välfärd och demokrati. Föreställningen in ståväxt, vägatt vara
tröskeln till, alternativt redan befinna informationssam-sig i ett

hälle har utvecklats till mäktig tankefigurår kastar30 senare en som
skuggasin samtidsdebatten och formar före-många våraöver av

ställningar kommande framtid.om en
försök härleda den aktuella diskussionenEtt ochIT de-att om

mokrati bör alltså inledas med klargöra vad med in-att som menas
formationssamhälle och hur begreppet har finnsuppstått. Det tre
helt skilda dettasig problem. kanVi vår utgångs-sätt närmaatt ta
punkt semantiska nyskapelseri själva ordet informationssam-
hälle", frånkan faktiska, observerbarautgå tekniska och

förhållandensociala eller strukturer, alternativt kan lyfta fram
framtidsbildervisioner, och trendframskrivningar frånutgårsom

eller bygger vidare förhållandendessa och strukturer. Infor-
mationssamhället kan med andra ord beskrivas semantiskt som
begrepp, empiriskt företeelse eller utifrån ellersom mer
mindre föreställningarnormativa framtidönskvärd somom en
samhällsutopi.

Semantiska bestämningar
Historiska samhällsformer har alltid identifierats och etiketterats i
efterhand. Informationssamhället unikt deni detmeningenär att
fick dopnamnsitt redan innan allvar kunde hävdanågon att ett
sådant samhälle realitet. osäkert först for-Det ärvar en vem som
mulerade själva informationssamhälle", och dettanärtermen
skedde. Klart dock begreppet härstammar från tiden före mik-är att
rodatorernas intåg och den s.k. mikroelektroniska revolutionen som
startade börjani 1970-talet. Redan publicerades iJapan1969av en

med Toward the Information Society". Rapportenrapport namnet
i sin inspirerad MasudaYoneji och hans idéer fram-turvar av om

tidens samhälle de uttrycktes bokeni från"Computopia" 1966.som
Ämnet har sedan dess behandlats forskare, politiker och populär-av
vetenskapliga författare länder.i Frankrikemånga publiceradesI

Uinformatisation de engelskaSociété" The1978 på Compute-
ofrization Society. the President ofA Report den s.k.France",to
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forforskningsorganetjapanska InstituteNora-Minc-rapporten. Det
"Informationssamhället"bokenInformationthe Society 1980 utgav

författare publicerade den kana-Masuda Tvåmed år senaresom
for the"Planningforskningsråddensiska regeringens rapporten now

late.8information society: tootomorrow
Även "infor-började begreppetframtidsdebattensvenskadeni

och rad1980-taletmationssamhälle" uppträda årnågra en
etableratsutkom tid hade begreppet iVid dennaböcker temat

kommandeunder deoch skulle tvåmedvetandet,det allmänna
politiska tänkarevetenskapliga ochraderdecennierna inspirera attav

ochuppkomstförsök begreppetsinnehåll.fylla meddet spåraEtt att
informationssamhälle ochdockanvändning kompliceras något attav

ofta användsbegreppmindre utbytbaraellerrad sy-av meren
datorsamhället,samhället,teknologiskadetolikai texter:nonymt

kommunikationssamhället, tjänste-postindustriella samhället,det
K-samhälletw, kunskapssamhälletIT-samhället,samhället, etc.

heller lättdetbegreppsförvirring inte någotDenna gör enty-att
ska deiinnehåll, tvåklargöra begreppetsdigt någotvis sesom

styckena.följande

det kortabestämningarEmpiriska -
perspektivet

eftertidsepokofta karaktärisera vissSamhällsforskare väljer att en
teknologindefinierandedenavancerade teknologi,dess mest

informa-bestämningenempiriskaallra vanligastekanskeDen av
utvecklingen.från den tekniskadärförtionssamhället utgåär att

banbrytandeofta fastateknikorienteradeDetta angreppssätt tar
informationsbehand-genombrottoch tekniska inomuppfinningar

mili-med iframför allt själva datorn sittområdelingens ursprung-
efterunder ochoch ballistikdechiffreringbehov inomtära strax

Mighty"The Micromikroprocessornandra världskriget, samt
teknologisktrepresenteradelanseradesden år 1971när ett stortsom

användarvänligareochsnabbare, billigaredagens allt per-motsteg
mikroprocessorernasondatorer. lag harden s.k.Enligt Moores

beräkningskapa-fördubblat singenomsnittalltsedan tillkomst isin
harexponentiell tillväxtmånad,artondecitet nästan somenvar
Äveninformation.behandlaförmågadatorernasmångfaldigat att

kommunikationsnätverk, alltidecentraliseradeförtekniken Väsent-
uppfin-till deofta räknasbrukardagensembryot tillligt Internet,

informationssamhället.konstituerarningar som
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Förändringar samhälletsi teknologibas, synnerheti utbyggnaden
infrastrukturen för informationsbehandling den växandeav samt

tillgången till persondatorer hemi och arbetsplatser, används
också ofta för karaktärisera framväxten informationssam-att ettav
hälle. Exemplet preférénce har medInternet, iär växtper som ge-
nomsnitt alltsedan tillkomst.året sin dag beräk-100 Iprocent om

drygt folketsvenska ha tillgång till46 Internet,nas procent av sam-
tidigt det finns dator i de svenska hushållen43som procenten av -

förnågot närvarande våren till världensSverige1999 görsom
datortätaste land.

empirisk beskrivningEn informationssamhällettypannan av av
fasta strukturella förändringar ekonomii och arbetsliv. Huvud-tar

här visa växande del arbetet eller de eko-poängen är att att en av av
nomiska värden skapas förknippaskan med information sna-som

med bearbetning, manuellt arbete, fysisk etc..17än Ennärvarorare
allt del befolkningen, betydligt hälften istörre mångaöverav
länder, arbetar dag med olika slags informationsbehandlingi eller
informationsprodukter, konsulttjänster,programmering,t.ex.
underhållning, design samtidigt det traditionella indu-m.m., som
striarbetet minskar. utveckling harDenna skapat föreställ-i sin tur
ningen de industriländerna kommer tillövergåattom mogna att att

informationsekonomier".18 Uppmärksamheten kan också rik-vara
den snabbt informationsindustrin,växande från bok-tas mot som

förlag och tidningshus har expanderar omfattatill radio och TV,att
datorer, dataprogram och dataspel, databaser, telekommunikation
och Storleken denna industriInternet. Enbart världs-är enorm.
marknaden för datorspel konkurrerar med marknaden förnumera
biofilm.

Ytterligare empirisk beskrivning fokuserar dettypen av
kraftfulla fenomen under beteckningengår leonvergens, ochsom
innebär medier och tekniska tidigare skildavaritatt system som -
telefon, radio, datorkommunikationTV, förenas multi-ietc. en-
medial smältdegel. drivande kraften dennaDen i sammansmältning

digitaliseringen de ursprungliga informationsbärarna.är Närav text,
bilder och ljud digitaliseras kan de också lagras standardiseradei
datafiler, förmedlas världen med ljusets hastighet och blandas iöver

kombinationer hänsyn ursprungsmaterien.till lederDettautannya
i sin till maskinerna datorn, telefonen ocht.ex. TV:n börjattur att

ihop. Därmed sammansmälter tidigare tekniskaväxa separata sys-
datorteknik, telesystem, mediateknik. det ekono-Påtem: samt

miska området har konvergensen också lett till företag ochatt
branscher börjat varandra från håll.sig olikanärma
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alltflerresultatet konvergensenuppenbaraDet är tra-attmest av
tillgängligaoch mediatjänster blir viaditionella tele- Internet. Inter-

Allmediet,framstår därmed alltmer det transportörnet ensom nya
välkan förmedlas likadigitala informationspaket via eternsomav

kraftlednings-mikrovågslänk ellerkabel, satellit, viavia t.0.m.som
mediaformerfrån andramedium skiljer sigDetta avgö-nätet. en

innebärNyckelordet interaktivitet ochrande punkt. är mottaga-att
förlorarDärmedoch med avsändaren.kan påverka interageraren

läsare, eller massmediumpublik,traditionella begrepp tittaresom
tillmöjligheten harinteraktiva tagit in-alltmer mening.sin Denav

bokförlag, radio-för skulle kunna sitttäkt egetstartaatt vem som
nyhetsbyråntidningshus, skivbolag ellerTV-studio,station,

ochanvändningen begreppet kompletterarvardagligadenI av
informationssamhället meddessa olika bestämningarblandas var-av

framgår sällan, varkenofta förvirrandeandra Detsätt.ett av po-
populärvetenskapliga vadellerlitiska policydokument texter, somav

"information. vaghet begreppsan-med iegentligen Dennaavses
informationssamhällets utopiskabidra tillvändningen kan antas

definitionalltför och vardaglig begreppettydligskimmer. En av
förta denna glans.skulle med säkerhet något av

långabestämningar detEmpiriska -
perspektivet

informations-för försök empiriskt bestämmadeGemensamt att
företeelserfasta ihittills redovisats desamhället är att tarsom

datum. undantagsamhället relativt sigDet rörär utansentsom av
efterkrigstiden.förhållanden undertekniska och sociala Ettom

fokuserar radikala brottdrag är motattgemensamtannat enman
informationssamhället iutveckling.tidigare såAtt snävtavgränsa

och Franksociologerna Robinstiden dock oriktigt, Kevinär menar
de betydligt"The Technical utvecklarWebster. boken FixI ett

framhäver utvecklingens kontinuitetlängre perspektiv snararesom
informations-Webster harföränderlighet. Enligt Robinsdess 8Cän

mikroelektronik.före ochsamhället långt datorersina rötter
politiska förhål-sociala, ekonomiska ochFörfattarna attmenar

har präglats allt högre organisa-landen under de åren100senaste av
företag haroch i sintionsgrad. systemisering"Denna turstaterav

senkapitalis-dragetmaktrelationer. viktigastelett till ändrade iDet
derasutveckling haroch nationalstaternas varit strävan attmens

affärer ochförhållandenlivet, sociala såvällägga det mänskliga som
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undernäringar, kontroll. Effektivsin och systematisk kontroll har i
lett tillsin ökande behov information. Därför bör dentur ett av

egentliga informationsrevolutionen" förläggas förelångt mikro-
chipsets tillkomst. Robins Websters inträdet infor-i8C ärtes att
mationssamhället förstainte i hand effekt den tekniskaär ut-en av
vecklingen. och företagsDet växande behovär staterssnarare av
kontroll och övervakning har skapat de datoriserade informa-som

och kommunikationsteknologierna.tions-
Kommunikationsforskaren harJames Beniger iR. ännuett

grundligare försök söka till informationssamhälletatt ursprunget
hävdat de snabba samhällsförändringar upplever dagi i självaatt
verket startade redan under 1800-talets och 1900-taletstvå sista
första decennier. då informationssamhälletDet började formvar ta

informationshanteringoch eller formi blev viktigen annan som
tidigare hantering materiaochenergi till informa-Rötternaav
tionssamhället därförbör sökas vadi kallar kontroll-Beniger
revolutionen". byråkratin,Hans sig starkär växttes att som
under 1800-talet, genomgick antal kriser vid sekelskiftet. Förett

hantera kriserna genomfördes komplex föränd-snabbaatt ett av
denringar i tekniska och ekonomiska för informa-organisationen

tionshantering, med hjälp kan påverka kontrollen övervars man
samhället."

Beniger byråkratiska kanmånga innovationert.ex. attmenar
kopplas till kontrollkriser i järnvägssystemet under 1800-talets andra
hälft. Telegraf, postväsende och telefon svarade dis-mot nya
tributionsproblem. Masstillverkning och taylorism enligt löpande
bandets princip svarade organisatoriska problem den modernaimot
industriproduktionen. Behovet kontrollera allmänheten, "mas-att

ledde till innovationer tidningsproduktionsorna" inom och andra
massmedia fotografi, rörliga bilder, radio, reklam, patentlagstift-

m.m.28ning
kan det komma strukturerHur sig och tekniker för kommu-att

nikation och bearbetning information fortfarande spelar såav stor
roll, kontrollrevolutionen fenomen vid industrialis-trots att ettvar

genombrott Benigers dels människan har be-ärmens attsvar ett
hov överblicka, kommunicera med och kontrollera sin omgiv-attav

informationsflödetning. ökar skaffarNär hon metoder han-sig att
detta. förklaring söker hanEn deni rationellatera annan naturen

hos all ekonomisk aktivitet. fordrar därmed kontroll förDen nåatt
olika mål, och eftersom kontroll beror informationsaktiviteterav
kommer dessa uppträda marknaden, både ochatt som Varor

direkt förhållandetjänster, i till ekonomisviss behov kon-en av
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företeelse dagensunik itroll. alltsåInformationstekniken ingenär
kontrollre-ledetdet iverket barasjälvasamhälle. iDen är senaste

långa"kontrollevolutionens",kanskeellervolutionens, ut-snarare
veckling.

förklaringar tillnärbesläktadeWebsterRobinsochBeniger 8C ger
historisklängpekarframväxt deinformationssamhällets när en
ochgenomorganiseratkomplext,alltmerautveckling syste-mot ett

Även utgångspunk-olikaförfattarna harsamhälle. någotmiskt om
informationssamhälletter uppfattningenavfärdar de att repre-om

industrisamhället.med det tidigareradikalt brottnågotsenterar
befintliga strukturernade iinformationsteknikenöverlagrarSnarare

förut-ochdeldär den blirindustriekonomin,den enen avmogna
informationssektorn.för växandedensättning

vad ellerfrågantill denleds vidareDärmed stora vem somom
Är driverteknikendetutvecklingen.egentligen sam-styr som

samhälletpush Eller dettechnologyhället är tvärtom som sporrar
tycksochWebsters Benigerspull Robinstekniken society 8C svar

ellerfunktion datorernasinformationssamhället inte är avatt envara
Teknikenuppkomst.mikroprocessorns är ett svarsnarare

sväl-denförsöker bemästramänniskanproblem uppstår närsom
företag. raktochadministrationen Denlande i motsattastat upp-

informationssamhälletfattningen uppstår en nyatt som svar-
informa-fleramöjlighetoch väldig teknisk representeras avav-

följandedetitionssamhällets ledande visionärer presenterassom
stycket.

utopiskaInformationssamhället:

bestämningar
principiellt olika empi-finns raddetharVi sätt attsett att ennyss

informationssamhälle.kännetecknarvadriskt bestämma ettsom
framtidsbilderochutopiska föreställningar, visioneriVariationerna

Davidsociologenkanadensiskeden Lyonlikaminst många. Somär
informationssamhälletill idénpåpekar rötternaär ett samman-om

kompliceratflätade sätt:ett
social predic-of attemptedstandsdisentangle the diversehard to

socialempiricalandfuturistic speculationpolicy,tion, ana-government
lysis.

postindu-emellertid debattenrottrådidentifierbarklartEn är om
redansamhällsvetenskaulärstrialismen", enre somg gPo Pen P
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under och förutspådde1970-talen slutet industrikapitalis-1960-
födelsenoch eller "fritidssamhällevlservice- Detettmens era av

exakt bestämmasvårt uppkomsten begreppet postindu-är att av
strialism eller "postindustriellt samhälle" tid ochi Klart ärrum.
dock det framkommer förintresse rationellatt ett stegratur sam-
hällsplanering, framtidsstudier utvecklades under och1950-etc. som
1960-talen. grundläggande tankefigurernaDe härstammar från

Årframträderoch förstaUSA kringgången mitten 1960-talet.av
publicerade forskare1964 i "TheUSA Trippleen grupp rapporten

Revolution, vilkeni tecknade bilden historiskt bryt-ettman av
ningsskede skulle kräva fundamentala förändringar värde-som av

ochringar institutionella strukturer såväl ekonomiskt,i socialt som
politiskt avseende. Samhället helti historisktväg ettvar nytt
skede där det samhälletsnya

organisationsprinciper lika skilda från den industriella epoken,var som
denna skilde från den agrikulturella.gång sigen

rörde alltsåDet sig mindreinget den tredje metahändelsen iänom
mänsklighetens historia: vidare från industrisamhälletssteget pro-
duktionssätt tidsålder.in i revolutionäraDenna utvecklings-en ny

kallade den cybernetiska revolutionen". Huvudskill-process man
förhållandenaden i till de tidigare agrikulturella och industriella re-

volutionerna hastighetenansågs med vilken den cybernetiskavara
revolutionen utvecklades. främsta anledningenDen till denna histo-

förändringriska produktionsteknikens utveckling ivar mot stort
obemannade och automatiserade fabriker,sett nären process som

publicerades redan hade USA.inletts irapporten
Trots risker för ökadsåg arbetslöshet och utslagning frånatt man

arbetsmarknaden betraktade författarna den cybernetiska revolutio-
huvudsaki möjlighet.positiv Ekonomin inte längrenen som en var

traditionell knapphetsekonomi, överflödsekonomi. För-en utan en
delningen lands samlade tillgångar därför baseras heltmåsteettav

grunder. kunna förverkliga deFör möjligheternapositivaattnya
helt världsbildmåste etableras och till detövergångenen ny nya

samhället planeras och socialt ochi politiskt acceptabla banorstyras
viktiga demokratiska förlorade.värden gickutan att

förknippatDet med begreppet "postindu-är närmastnamn som
striellt samhälle förmodligen den amerikanske sociologen Danielär
Bell. Redan hävdade Bell "intelligensbetonade"1971 institutioneratt

forskningsföretag, industrilaboratorier, experimentstationersom
och skulleuniversitet bli dominerande det samhället.i Femnya
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utveckladede högtpräglaBell kommaskulle enligtgrunddrag att
samhällsstrukturerzindustriländernas

Övergången tillvaruproducerande ekonomi service-fråna enen
ekonomi.

ledande positioner.teknikernasochAkademikernasb
nyska-upphov tillrollcentralakunskapernasteoretiskaDec som

samhället.pande och målsättning i

teknologi"."intellektuelld Skapandet av en ny
teknisk tillväxt.självgenererandeMöjlighetene av en

baseradsocial strukturframväxtenförutspåddeBell te-en nyav
andfor the economicbe decisivelekommunikationer "may waysom

created andknowledgeconducted, theexchangessocial wayare
engaged.4°Whichandof Work occupationthe character men are

längresamhälle skulle intefaktorerna dettavärdeskapande iDe vara
och hanskunskap. Bellinformation ochkapitalarbete och utan

från del välbekantabl.a. för bortseefterföljare har kritiserats, att en
och denklassrelationersamhället inte minstdet modernadrag i -

och politiska eliterekonomiskamilitära,makt utövas samtavsom -
denkonfliktmönster inomuppkomstenunderskattaför nyaatt av
verk-teknikenfrågatForskare har sigsamhällsformationen. omnya

densamhälle, ellerharmoniskttillmedverkarligen omett nytt, mera
samhälledagensförstärka itill vissahjälper att processersnarare

omfalltför väl medvetnaredan ärsom
Ändå livskraft,förvånansvärdhakoncept sighar Bells visat en

utopistiska varianterförfortfarande till grund mångaoch liggerdet
kändakanskeinformationssamhälle. Den mest expo-temat

Toffler.Alvinamerikanendockför tredje vågen-motivet ärnenten
År Thebästsäljarepopulärvetenskapligapublicerade han sin1980

vågen.42 barsTofflers versionTredjesvenskaThird IpåWave
informa-tekniker:fyra komplexframtredjeden vågen avnyaav

biotekniken.ochdjuphavsteknikenrymdtekniken,tionstekniken,
decentraliserademedvärldtill heltTeknikskiftet skulle leda en ny

förändradstarktochoch konsumtionför produktionenheter en
blilokalsamhället skulle återigenoch"informationssfär. Hemmet

industrisamhälletTofflermänniskans identitet.för För varcentrum
uppsplitt-ochpräglat stereotypiseringsamtidigtmassamhälle,ett av

möjlighettredjeden vågenring. sågHan restaureraatt ensom en
industri-förlorade denihadesammanhangvärden och gåttrad som

projektmänsklighetenssamtidigt realiseraochrevolutionenella
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breach betweenheal the historic...Third civilization beginsWave to
ofthe economicsproducer and giving rise procumer to-toconsumer,

with intelligentcouldthisFor someamong many,morrow. reason, -
civilizationbe the first truly humane inhelp from out toturnus -

history.recordes

förteknologiersamhälle, baseratMed tillövergången ett nytt nya
det bli möjligtkommunikation/information skulle "av-mas-attetc.,

förorena miljön ellervälståndetsifisera" samhället och öka utan att
Tofflerkaraktärrovdrift knappabedriva Dennaturresurser. som

masskultur, avindivi-prägladindustriella människan",kallar den av
skulleupplevelse tid ochdualisering och splittrad ersättasrum,av

människa.med helt annan
postindustriellaför deinflytelserikYtterligare representanten

Servan-Schriberfransmannen årtankarna 1980Jean-Jacquesär som
défi mondialframtiden,publicerade bok den globala påLeen om

hävdadeServan-Schriberglobalasvenska utmaningen".Den att
hjälp skulle kunnainformationsteknikenstredje världen medden

direkt detindustrifasen och ihoppa helaöver stegetta nya sam-
informationscentra däranslutas tillhället. by skulleVarje experter

bereddaständigt skullesjukvård och undervisningjordbruk, stå
råd. massmediateoreti-kanadensiskemed hjälp ochbistå Denatt

tankar. Redan bo-har utvecklat liknande ikern Marshall McLuhan
svenskaofMedia: Theken Understanding Extensions påMan

han den väl-från lanseradeutbyggnader""Mediaz människans 1964
bara skulleelektroniska mediernakända de inte ut-tesen attom nya

samhälletförändra iockså grundenvidga människans isinnen, utan
byn.47globalariktning "denmot

frånutopiska rottrådarinformationssamhällets utgårEn annan av
of technology"."socialfuturologer och anhängare skolan impactav

teknikenuppfattningen detdem har hävdatMånga äratt somav .denlivetoch iformar sociala relationer, vissa post-attt.o.m.menar
och ekono-intellektuelltindustriella världen kommer göraatt oss
demokratisktkrigrikare, mindre benägnamiskt samtatt starta mera

kombination medinformationsinnade. tillgång till iBättre
dör-för förstaskulleknapptryckningsomröstningar gången öppna

medbor-byggdestyrelseskick verkligtill i meningett somren
för-Informationsteknikendeltagande.demokratiskadirektagarnas

industrialismenmiljöproblemockså bidra till lösa deväntas att som
därförkvaliteter haricke-förorenande, icke-destruktivaskapat. Dess

hansMartin iofta framhållits, inte minst Jamessystemvetarenav
1978.från"The Wireduppmärksammade bok Society
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besläktad futurologernasmedNära visioner prognosmakarnasär
och samhällsplanerarnas. första land framJapan år 1971att tavar en
nationell The Plan for Informationstrategi: Society: NationalA
Goal Toward The Dokumentet starktYear inspirerat2000. var av

MasudaYoneji och hans tankar från 1960-talet compu-ettom
topia", och skulle i sin inspirera liknande strategidokumenttur
världen futorologernasMasuda drömmar konkret skepnadrunt. gav

förbinda dem framväxtenmed verkliga experiment-attgenom av
samhällen och infrastruktur. Masuda inspirerade städerFören ny

Tama tankarJapans Town mänskligtNewsom typom en ny av
samhälle, där produktion informationsvärden och materiellainteav
värden skulle drivkraften. Samtidigt menade han dock erfa-vara att
renheter från det gamla industrisamhället fortfarande kunde an-
vändas historisk analysmodell framtida samhällen.som en av

Ytterligare rottråd kan sökas olika föreställningarien om en om-
välvande kulturell förändring. forskare har hävdat infor-Vissa att
mationstekniken transformerar sociala relationer ochvåra vårt sätt

betrakta världen människa Kulturhistorikernså uppstår.att att en ny
David Bolter menade bokeni "Turings cultureWesterns man:
the från själva datorn väldigage i1984 ärcomputer att motorn en
kulturell transformation inklusive mänsklig förståelse deten ny av

Enligtjaget. Bolter datorn definierande teknik barainte iäregna en
teknologisk ocksåmening, påverkansin vissautan genom
grundläggande relationer mellan kunskap och teknisk makt och-
mellan människa och särskild plats i vårtnatur upptarsom en-
kulturella landskap. börjarDärigenom människor tänka självasig

"informationsprocessorer" och informationsom naturen attsom
processa.5° Culture of information harDenna populärai mera
sammanhang stimulerat idéer pågående frigörelse denom en av
mänskliga anden och skaparkraften kan jämföras med renässan-som
sens.

Informationssamhället motbilderna-

motbilder dessaSom allti väsentligt översvallande positiva vi-mot
har flerasioner kritiska tankeskolor bortser här frånuppstått. Jag

vildvuxna föreställningar förverkligande Orwellsettmera om av
storebrorssamhälle med ständig elektronisk Övervakning, despoti
och ofrihet.tankens bortser frånockså den och förJag i sig Vä-
sentliga diskussionen hur fenomenempiriska skavissa tolkasom
och värderas. stället kommer jag riktningarI någraatt presentera
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informa-ifrågasätter användningen begreppeteller avvisar avsom
förnekar informations-kritiker vanligtvistionssamhälle. inteDessa

genomslagskraft. Problemetteknikens sociala och ekonomiska är
förenkladeoch den alltförde, bristen realismattsnarare, menar

tenderar leda till önsketänkande:verklighetsbeskrivningen rentatt

neglected. fact, thefactors of several different kinds tend beSocial Into
fore-and from futuristicfurther from grand national plansITon moves

thewithin informatizing andof conditions prevailing the society,casts
which technologyactual social analysis in notgets to per-nearer one

theforceceived acting society,quasi-autonomous ques-moreas upona
appears.informationtionable the society concept

finns fler tolkning koncep-David har påpekat detLyon änatt aven
deterministiska bil-informationssamhälle. populära ochDentet

densammaden social förändring tredje riktning intei vågens ärav
socialproduceradden suddigare bild genom mera noggrannsom

mindre all-hantera rad elleranalys samhällen måste en merav som
effekter informa-ekonomiska och kulturellavarliga politiska, av

informationssamhälletväljer själv tilldelationstekniken. Lyon att
fältslags rudimentär"problematic"; organisation ettstatus avenav

för undersök-framför problem vidarefenomen allt avkastarav som
ning.

ideologiinformationssamhällettolkarskolaEn närmast somsom
linköpingsforskarnasvensk botten derepresenteras treav

Johansson, ochNissen Sturesson.Lennart IMagnus Jörgen rap-en
informationssamhälletfrån diskuterar de i"IT-ismen 1998port om

regleraddiskurs, tankefigur eller teknologisktermer enram,av
villfår ellersamtalsordning vad sägas görasavgör manomsom som

formasOrdningen och bevakas intressenbli allvar.tagen av som
förändras. yttrandenTillåtnatill väsentligtingenting ärattser

t.ex.:
fort-snabbt och kommerInformationstekniken utvecklas att0

med det.sätta

för informationssamhälleInformationstekniken grunden detär0
efterträder industrisamhället.som

Informationstekniken skapar arbeten.0 nya
informationstekni-användahänga med och läraVi måste att0 oss

ken.

ochInformationstekniken leda till decentraliseringkommer att0
ökad demokrati.
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Informationstekniken leder till globalisering och minskning0 av
makt.nationalstatens

Författarnas utgångspunkt bristen överensstämmelse mellan åär
sidan informationsteknikens symboliska kraft och retoriskaena an-

språk, och verkligheten den andra:å

mellan löften betydelse och människ-Någonstans IT:s mångastora om
erfarenheter använda tekniken finns besvärande dis-attors egna av en

krepans mellan och verklighet. relativt beskedligavision Trots eller till
och med effekter vid introducerandet harnegativa IT intesåav
förnyade allvar ifrågasätts. Informationsteknikenssatsningar
symbolvärde har omfattandevarit den väl kunnat täckaså änatt mer

för förverkligade visioner.sådana ickeupp

Inspirerade den palestinske litteraturvetaren Edward Saids tesav om
konstruerad frikopplad"orientalism från den verkliga Orientenen
de informationssamhället och den teknikensutsagorser om nya

betydelse relativt frikopplade från IT-brukets praktik. Med IT-som
författarnabetecknar de löften, föreställningarism och retorik om

samhälle informationstekniken och betonarett nytt som omger som
dess samhällsförändrande kraft. propagandistiska dragsina IT-I går

utanför teknikens faktiskaismen egenskaper och möjligheter. IT-
likhet medismen sig i orientalismen också upplysningsan-åtar ett

företrädare vill upplysa, utbilda, omvända, övertala ochDesssvar.
frälsning både individplan ochIT:sövertyga ett ettom sam--

hälleligt plan. orientalismen under 1800-talet skapadePrecis som
västerlandets informations-Orienten i har skapatIT-ismensåögon,

samhället.
Enligt Said bestod styrkan västerlandets imperialistiskai syn

samhället,Orienten i tvinga dess politiker och medborgare iatt en
viss utvecklingsriktning. motsvarande Johansson m.fl.På vis menar

IT-ismen riskerar bli styrande för hur framtiden kon-att att
strueras. Författarna anknyter här till idéhistorikern Beck-Svante

har hävdat informationstekniken egenskap bådei sinattman som av
framstegsmyt och utvecklingstvång kan betraktas självupp-som en
fyllande profetia:

samtidsdebatten inkarnerar och återbekräftar den modernaITI väster-
ländska kulturens centralmyt, och återskapar samtidigt in-Framsteget,
trycket oemotståndligt utvecklingsimperativ, alla ansvarigaettav som

och organisationsledningarregeringar leva till. Antingenmåste upp an-
snabbt och beslutsamt till denna världsordningsig ochpassar man nya

kommer då tillhöra Eller blundar och tvekar ochvinnarna. såatt man
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döms då till marginalisering och Utveck-stagnation. sigAtt motsätta
dårskapflingen höjdenvore av

informationsteknikenBeckman beskriver symbios mellanDet är en
framstegstanken. civilisationsoch själva "Utvecklingen vårsom

meningsfullttrosfundament kräver för fyllas medviktigaste IT att
innehåll, särskilt tid plågas post-moderna tviveli nären av oss

miljökatastrofernassjälva skugga. kräver andra sidan idéni IT å om
för framstegsvisionensutvecklingstvång komma obegrän-attett

världshistorisksade kreditmöjligheter. IT sigpresenterar som en
mänsklighetenuppgift, förcivilisationsbeting hela Menett

m.fl. de idékomponenternaJohansson centrala IT-iatt avmenar en
informations-likhetstecknet mellan informationsteknik ochismen,

samhälle, missvisande. "generalbe-iOmär är väg en ny
skrivning samhällets struktur kan den troligen baserasinteav en
enskild teknik eller komplex tekniker detsammanväxtaens av som

därförglobala tele- och datakommunikationsnätet. slutsatsDeras är
förklararinformationssamhällebegreppet döljer detänatt mer

kritisk bl.a.likartad,En ännu ansats representeras avmen mera
Michael The Myth of the Information Revolution" ochTraber
den svenske humanekologen den uppmärk-Emin Tengström isom

informationssamhället frånsammade boken Myten 1987 tarom
från hävdar hela taletavstånd själva begreppet. Tengström att ettom

framväxande informationssamhälle använder dockHanär myt.en
mytbegreppet annorlunda Traber; vad han ka-inågot sätt änett

företagsekonomisk sådanrakteriserar mening. iKärnan mytsom en
uppfattningar vad börbestår värdesystem med görasett somav om

och vad kan sedanbör organisationeninte Frångöras. mytensom
handlandeflförhärleda strategier sitt Tengströmeget attmenar

informationssamhällebilden framväxande har skapats vissaettav av
syften. första handbestämda skulleintressen i intressen iDessa vara
informationstjänster tillverkarna och för-producenter olika samtav

säljarna informationstekniken, hittarden i mytennya som enav
uppfattarlämplig bas för agerande. Medierna, självagemensamt som

nyckelfigurer förmedlingen "information,den dagligasig isom av
sedan villigt spridare myten:agerar av

identifierade synpunkt bilden det fram-de intressenternasFrån är avnu
växande informationssamhället idealisk framtidsbild. innehållerDenen

förbåde hot och löften. kan användas disciplineraHoten att grupper
informationstjänster informationsvaror:arbetar med ochinte omsom

akterseglade. Löftena före-hänger med utvecklingen, blirinte i
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speglar varierande omfattning framtida belöningar formalla docki i av
konsumtionsökninganbá

Enligt informationssamhället uttryck förTengström är myten om
allmänintresse.särintresse Dennaett presenteras ett mytsom som

han, farlig kraft. vill spelai sin suggestiva inteOmär, menar man
med mytbildningen alltså heller användabör intei termenman
informationssamhälle". vill dockTengström någon-mytense som

enbart uttryck för förklarar dessting gruppintresse. Hanän ettmer
tillkomst uttryck för fundamental osäkerhet inför fram-som en mer
tiden. tolkning med andra ord bådei Emin TengströmsMyten är

frånmedveten och undermedveten ellerstrategi vissaen grupper en
framtidsutsikter.halvmedveten psykologisk reaktion oklara

har informa-konstateratTengström nio år att mytensenare om
tionssamhället bara seglivad också ståndvisat sig inte iutan attvara
återkomma med förnyade krafter, IT-samhäl-under avnu namn
let.68

vågorInformationssamhällets tre

föreställ-Framställningen har här långt tematisk. olikavaritså Men
informationssamhället har utvecklats och föränd-ningar givetvisom

karaktär begreppet förstaunder de sedanår gått30änrat mer som
introducerades. stället anlägger dynamisktigången Om ett pers-

informationssamhälletpektiv diskussionen kan "vågor"treom
utvecklingsfaser första omfattareller tydligt urskiljas. Den vågen

1960-tal och tidigt 1970-tal. omfattar upptäcktenperiodDenna av
informationssamhället". föreställningarnagrundläggande etable-De

bakgrund fram-samhällsklimat präglades starkmot ettras av som av
tidstro och Under tidsnabb teknikutveckling. dennaen represen-

informationstekniken framför allt otympliga stordatorerteras av
för informations-används olika administrativa ändamål, ochsom
förstasamhället hand inomvetenskaplig diskurs.iär en

Under den frånandra sträcker sig mittenvågen, 1970-ta-som av
till slutet 1980-talet får informationssamhället alltlet ettav mera

konkret innehåll takt med förståelsen datorn ändras fråni att av
administrativ kontrollmaskin till vardagligt arbetsverktyg. En ut-
veckling tyckts centralisering och maktkoncentrationmotsom
förefaller byta riktning och decentralisering och makt-styra mot
spridning. 1970-talets datoriseringsdebatt, dominerats riskersom av

ökad sårbarhet, utslagning och hot den personliga inte-motsom
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därmed bort och medgriteten, successivtersättstonar en upp-
fattning datorn befrielseteknologi. föränd-Dennasortsom som en
rade upplevelse datorn till utopiska föreställningarinspirerar i sigav

informationssamhället. tolkningTengströmsMen myt-om som av
föreställning-begreppet antyder det understrykas de olikamåste att

informationssamhälle under denna period också tillett storarna om
del utvecklas bakgrund rad samverkande samhällskriser,mot av en

postmaterialistiska värderingar ochsåväli sin näringtursom ger
alternativrörelser utopiska drömmar.som

efter framtidenUnder decennium oljekrisen verkadeän ettmer
försvunnen från Eftersomdagordningen ivästvärlden. män-vara

framtidsbilder skapadeniskor tycks ha generellt behov detett av
kristillståndetlångvariga uppdämd önskan skönja bättreatten om

tider. framtiden återvände informationsteknikens skepnadiNär
fanns därför grogrund för och utopiska drömmar.visioner Denen
spanske sociologen Manuell Castells konstaterar tredje deleni sittav

informationsåldern, ofverk End Millennium", in-stora attom
formationsteknikens sammanfallergenombrott väl tiden med dei

kriserna fram-allvarliga världsekonomin och alternativrörelsernasi
trädande. detta historiska Sammanträffande härleder han denUr nya
samhällsform han kallar the network society:som

shape oftaking this end millenium. originatedsociety inA new
ofthe historic coincidence, around the late and mid-1970s, three19605

informationindependent the technology revolution; theprocesses: eco-
of theirboth Capitalism and and subsequentnomic crisis statism, re-
and the blossom of cultural social suchstructuring; li-movements, as

feminismbertarianism, human rights, and environmentalism. The inter-
between these and the triggered,theyaction reactionsprocesses,

brought networkbeing dominant social theinto soci-structure,a new
the informational/ global and cul-ety; a new economy, economy; a new

of virtuality.7°the culture realture,

tredje omfattar från tidigt 1990-talslutligen, periodenDen vågen,
fram till dag. Framför explosionsartade utvecklingenallt det deni är

och andra datornätverk det globala politiska intres-Internet samtav
för informationstekniken följde president Clintons storase som

information Informations.k. superhighways Nationalsatsning
fyller informationssam-hösten konceptetInitiative, NH 1993 som

innehåll."hälle med delvis liggerTyngdpunktennytt meranu
teknik Under denna tid får idén informationssamhällei sig. ettom

definitivaockså publika genomslag.sitt
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Föreställningar IT och demokratiom

fastställa direkt sambandkausalt mellan utopiskt tänkandeAtt ett
informationssamhället föreställningar informationstek-ochom om

nik demokratiredskap låter bara direktsig utopiernagöras närsom
behandlar den demokratiska potentialen. och vilken gradiHur t.ex.

och föreställningarnapolitiska harstrategier inspireratsprogram av
informationssamhälle regel klarlägga. Vadi svårtärett attom som

fastställas informa-däremot kan allmänt hållna utopierär att om
tionssamhället och demokratiföreställningar framträder ungefär
samtidigt, och har utvecklats takt informa-de medsuccessivt iatt
tionsteknikens utbredning.

Redan ungdom 1960-talet fanns konkreta tankariTV:s attom
kombination olika elektroniska medier och telekommunika-en av

för effektiviseraskulle kunna användas dention representativaatt
Leifdemokratin och stärka partiväsendets legitimitet. Statsvetaren

skisserade boken och frånFolket eliternaLewin i 1970 näraen
framtid där telefon och hade ihop och förblivitTV vuxit instrument

genomföra enkäter och rådgivande partierna:omröstningar inomatt

efterkrigstidensanmärkningsvärt hur liten utsträckning tekno-iDet är
logiska revolution för beslutsfattandepåverkat tekniken politiskt och-
därmed consensusuppbyggandet. kombination telefo-Genom en av
ni-television skulle interaktivt kunna mellan elitenupprättasett system

uppgiftoch teknikens eliternaDenm är göraattmassan. mera re-nya
Överför särskild TV-kanal förspresentativa öppenmassan. en en

debatt Partimedlemmarna har hela tiden möjlighet fråninom partiet. att
med telefoni.hem inlägg och ställa ledarna till hjälpsina göra svars av

Alla medlemmar har delta kanaleri voteringen. Nya öppnasrätt att
inflytande."för den vanlige partimedlemmens politiska

föreställde vad han kallade "den interaktiva demokra-Lewin sig att
till den direkta demokratin borde kunna innebäratin" i motsats en

maktförskjutning till dvs. den vanlige partimedlem-massans",
fördel.mens/väljarens Partiledningen skulle någott.ex. en svagare

ställning. försvagad för och förstärktsådan maktställning eliten"En
ställning för skulle mindre auktoritativleda tillmassan en
värdeallokering samhället, eliten skulle Ökadei svårig-attgenom
heter såväl ihop olika åsikter till konkret beslutvägaatt attett som

effektivitet.verkställa besluten med maximal allt väsentligtI mena-
de han dock kommande tele- och mediateknikintegreringatt en av
borde ställas de politiska eliternas Tekniken skullei tjänst. utnyttjas
för banden mellan väljare och valda, beslutsfattandetstärkaatt men
skulle fortfarande kanaliseras eliterna den mellanliggandeviagenom
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partistrukturen. skall hur deras skallsig parti"Massan yttra om
delta73.beslutsfattandeparlamentets skall endast elitenI Detagera.
förändringdet bestående samhällets villkor.vision iNågonvar en

demokratins funktionssätt eller aktuell.intenatur var
helt uppfattning vad demokrati borde ochEn annan om vara, om

informationsteknikenvilka praktiska möjligheter öppnade,som
framtidsvisioner informationssamhälletde avanceradeväxte ur om

informationsteknikensvid tid började kopplas till ut-som samma
veckling. bärande tanken dessa arbeteni in-Den många attav var
formationstekniken skulle bidra förutsätta, för-till, eller rent av en
djupning demokratin direktdemokratisk riktning bortom detiav

Masuda menaderepresentativa Yoneij i sin tongi-systemets ramar.
Informationssamhället frånvande bok det politiska1980 att sys-

informationssamhället förändras från parlamentariski måstetemet
demokrati till deltagande eller direktdemokrati vilken medbor-ien

med fattasjälva de politiska besluten, både detär närattgarna om
gäller och den lokala självstyrelsen". förMasudasstaten argument
denna slutsats fyra: det första skulle människornas beteen-Förvar
demönster komma förändras från tillfredsställelse materiellaatt av
behov självförverkligande.till det andra behövdes motviktFör en

företagensoch de kommersiella ökande politiska makt.mot statens
det tredje framtidsfrågor globala, och derasFör mångavar svar

skulle påverka alla människors liv. Masudas fjärde argument attvar
de tekniska svårigheter, tidigare det föromöjligtgjort ett stortsom
antal människor delta direkt politiskt beslutsfattande, hadeiatt nu

revolutionen."lösts den informationstekniskagenom
Masuda också grundläggande för hurprinciperangav sex en

informationsteknik fungerabyggd direktdemokrati skulle kunna
effektivt:

Alla medborgare, falleller möjligt, bör deltai varje så många som
beslutsfattandet.i

anda samarbete och bistånd bör helaEn systemet.av genomsyra
All information förrelevant bör tillgänglig allmänheten.vara
Alla fördelar medborgarna uppoffringaroch alla devinnersom

bör fördelas lika.gör

bör söka fram till lösning byggd ochsig övertygelseMan en
enighet.

fattats förväntasbeslut alla samverka för genomföraSå snart att
förslaget.
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också tilltill teknikutvecklingenMasuda anknöt här barainte utan
materialismens" baksidorindustrisamhällets ochden kritik somav

skapatekniken tycktes1960-talet.sedan Denpågått en po-nunya
och livskva-mellan tillväxtför överbryggatential motsättningenatt

och motverka den le-och postmaterialism,materialismlitet, mellan
samhällsforskareför välfärdsdemokratingitimitetskris mångasom

iaktta. lösasfanns dock problemkunna måstetyckte sig Det som
riktig och objektivMasuda. sådant hurerkände Ettvägen, var

föroch tillgängligkunna sammanställasinformation skulle göras
medborgarna:

fatta väl under-för medborgarna ska kunnaViktigare någotän annat att
fårdemokrati dedirekt, deltagandebyggda politiska beslut i är atten

ochinformation. framställningenoch objektivtill riktig Omtillgång en
monopoliseras liten priviligi-information skullepresentationen av enav

för ellertill förfogande desserad och intressen,stå omgrupp
informationen skullemedtekniker arbetadespecialister och som

speciella värderingartill derasden avpassadesbehandla den så att egna
fatta byggdamedborgarna beslutderas ideologi, skulleeller så som var

information."felaktigförvrängd elleren

samhällsvetenskapligadenpolariseringkan redan här skymta iVi en
rela-huvudföreställningarprincipiellt olikadebatten mellan två om

skolornaoch demokrati.informationsteknikmellan De tvåtionen
meddemokratiuppfattninghuvudsak representativimotsvaras av en

ochparticipatoriska inslagelitistiska respektivevarierande grad enav
beslutsmaktuppfattning därdirektdemokratisk avsevärt större

från håll underpolitisktanförtros medborgarna själva. När man
utbredninginformationsteknikenstakt medoch 1980-talen i1970-

oftast frå-det dockför demokratin har varittyckte sig vårse en ny
förädlas.skulledemokrativariantenden representativa somgan om

detnämnda samhällskrisernabakgrund de tidigareMot Varav
offentliga myndigheterochsärskilt förvånande regeringarinte att

informations-de tankarnavärlden tacksamt sögöver omupp nya
framställdes tekni-Samtidigtgenerell problemlösare.tekniken som

kraft,ohejdbarsjälvgående,sällan grundenken iinte somsom en
till.har sigmänniskan och hennes sociala organisationer att anpassa

och dessfrån teknikeninför anspråken denuppgivenhetDenna nya
förhållande tillmindre direktförefaller ha elleruttolkare, istått mer

komplexitet.ökande hastighet ochteknikutvecklingens
datorutvecklingenunderlättadespolitiska visionernaDe attav
och egalitäroch början 1980-taletunder 1970- tog meraen nyav

teknikut-första hand hurgällde längreriktning. inte iFrågan nu
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vecklingen skulle ställas under demokratisk kontroll, hur tek-utan
niken själv skulle kunna bidra till vidgad demokrati. föränd-Denna
rade varseblivning informationstekniken skedde parallellt, ochav
ofta samspel,i med allmän liberalisering de tidigareien synen
centralstyrda etermedierna. Utvecklingen gick fler kanaler ochmot

programformer. Försök med startadesnär-TV i redanSverige årnya
och närradio föreningsregi komi till1974 experiment.1979 ettsom

År introducerades lokalradion förinom1977 Sveriges Radio.ramen
förDe decentralisera radio och TVargumenten attgemensamma var

vidgad yttrandefrihet fördjupad demokrati.8°uppnå ochatt
Flera de statliga utredningar och elektronikkommitténData-av

informationsteknologiutredningenDEK, Dataeffektsut-ITU,
redningen, Videogramsutredningen, Datadelegationen, Massmedia-
kommittén m.fl. under och 1980-talen tillsattes i Sverige1970-som
för följa informationsteknikens utveckling och föreslå åtgärder,att
uppmärksammade också den demokratiska potentialen. skrev1976
justitieminister direktivenGeijer till datalagstiftnings-iLennart
kommittén att:

datortekniken, utnyttjad, kan främjapositivt den allmännarätt upp-
lysningens informeradeoch den debattens sak. ligger väl linje mediDet
de bär offentlighetsprincipenmotiv söka anspråk denisom upp att ta

teknikens för möjligt öka tillgängligheten hos denattnya resurser om
information finns samlad hos samhällsorganenfsom

Informationsteknologiutredningen trodde betänkandei sitt Nya
medier teledata fråntext-TV, vad vid den tiden kal-1981 att som-
lades medier skulle kunna bidra till yttrandefriheten,nya vidgaatt
öka kontaktytan människor emellan och leda till decentraliseringen
med elektroniska informationsvägar och mötesplatser inya grann-
skapet. kartläggningsrapportsin ochI "Nya Datorervyer. nya
massmedier hot eller löfte tidigare hade också diskute-två år man-

hur tekniken kunde bidra till bättre kontakter mellan allmänhe-rat
och politiker.myndigheter/ dessa utredningar leddeIngenten av

dock till långsiktiga politiska åtgärder förnågra vidga det demo-att
kratiska deltagandet

Under 1980-talet och början 1990-talet återkom svenskaav rege-
båderingar, borgerliga och socialdemokratiska, flera tillgånger

möjligheten använda medel förIT vitalisera denatt attsom repre-
demokratin.sentativa datapolitiskaI års proposition talades1985

bättre tillgång till politisk information terminaler ochviaom
bibliotek, också decentraliserad datakraft och dubbel-men om ett
riktat informationsflöde:
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bibliote-kommunalt ärendemedborgare delEnskilda etttarsom av
föra fram synpunkterterminalen kunnaket kommer direkt sinaviaatt

terminaler ocksåBibliotekensoch idéer till myndigheterna. ger oss en
framförakan idéerindivider ochinsändarsidor, därsorts grupperny

dem.synpunkter och debatteraoch

Även till-med bl.a. statsrådsärskilda IT-kommission sjuden som
informations-valde betonaBildtregeringen våren 1994 attsattes av

åtgärd mellan väljareförtroendeskapandeteknikens användning som
talade kommissionen positivtoch valda. rekommendationersinaI

den offentliga verk-demokratiskmöjligheter till insyn istörreom
offentlig information"tillsamheten och ökad tillgång ensamt om

och demokrati.samhällsdebatt och levandevitalare öppenen mer
förmedborgarkontor skulleföreslog särskilda inrättasMan även att

föra och myndighetermed hjälp medborgareIT:s närmareatt va-
och utred-randra Liksom tidigare datapolitiska propositioner

Informationsteknologinbetänkandehade kommissionensningar -
karaktären allmäntförmåga dockmänniskansVingar avmer

förslag.hållen konkretstrategi än

inspirationskällaInternet som

demokratiredskapHittills har hur ITvisionernasett om som
debattenoch politiskafrån samhällsvetenskapligahämtat dennäring

viktigfinns dock inspi-informationssamhället. Det en annanom
och andrautvecklingenrationskälla: den praktiska Internet storaav

karaktäriserad den s.k.speciella kultur,datornätverk och den av
be free","informationslagordcyberpunkgenerationens wants to

1960-taletsharfram dessa sina ivuxit Internet rötternät.som
denuppskjutningforskning. Efterförsvarsteknologiska Sovjets av

hastigtamerikanskaförsta startade den regeringensatelliten år 1957
militärtek-Målet skaparad forskningsprojekt. att ettstora varen

bi-kom ocksåförsprång indirektnologiskt till Sovjet, attmanmen
framåtskridandet.vetenskapligadra starkt till det allmänna Ur

fritttämligenfinansiering ochoffentligkombinationen generösav
ochdynamiska data-akademiskt tänkande dei systemveten-unga,

ochkorsbefrukta datorerföddesdisciplinerna idénskapliga t.ex. att
telekommunikation.

kommunikationsnätverkkonstrueraUtgångspunkten ettattvar
blivandekärnvapenkrig.skulle kunna överleva Det Internetettsom

decentraliserad struktur,därför från robust ochfick början utanen
hände historienssedansårbartnågot Det ärcentrum. en avsom
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forskarnaironier: för försökenansvarade upptäcktestora som att
utmärkt förmedium förmedla nyheter och skickanätet ett attvar

personliga meddelanden till kollegor vid andra Redanuniversitet.
tidigt 1970-talet uppstod och elektroniska diskussionslis-e-post

listservs sådana användningar. visade"spontana" sigNätettor som
här fylla funktionsocial knappast passade strikta militärain ien som

däremot skräddarsydd för det fria tankeutbytetramar, men var som
och den miljön i universitetsvärlden. hade bli-Snart Internetöppna
vit renodlat akademiskt nätverk. från forskningsredskapStegetett
till spirande elektronisk offentlighet långtsedan inteen var

Dessförinnan hade dock olika för Videotex Minitel,system
Prestel marken förjämnat framgångaretc. Internets attgenom
sprida datakommunikation till bredare flesta Videotex-Degrupper.

länkade offentligaihop och privata in-öppna nätsystem var som
formationsproducenter tjänster.med interaktiva När Internet
under det tidiga 1980-talet spreds utanför universiteten visade det

den akademiskasig traditionen hade mycket medatt gemensamt
hackare den s.k. cyberpunk-generationeni och hip-övervintrande

frånpies och 1970-talens breda och alternativrö-1960- protest-
relse. all the hippies, löd träffande rubrikWe i Timetoowe en
Magazine 1995:

the often startledNewcomers discover themselvesInternetto toare
much in soulless colony of technocrats kind ofinnot so some as a

cultural Brigadoon flowering of the when hippie60s,remnanta-
communalism and libertarian politics formed the of the modernroots
cyberrevolution. the all seemed dangerouslyAt time, anarchic and
still does but the countercultures for centralizedmany,to scorn
authority provided the philosophical foundations of only thenot
leaderless but also the personal-computer revolution.Internet entire

kan alltså beskrivas teknologiskInternet kultur med rötternasom en
1960-talet.i hippies, hackare, cyberpunkare och andra rebellerFör i

samhällets underground blev datorkommunikation revolutionären
kraft. decentraliserade struktur, myndigheterInternets utan som
bestämmer vilken information får fåreller släppas fram,intesom
underlättade sådan användning. liknade därför denNäteten
förverkligade 1960-utopin, anarkistisk kultur ledare, central-utanen
makt eller skrivna lagar, styrd bara användarnas fria samarbete.av

framstodInternet antites till Orwells 1984,snart som en
gräsrotsdemokratisk motkraft ekonomisk och politisk över-mot
het.
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politiska skalan ochöppnades dentill dennahyllningarna utopiI
Nyliberaler möjligheternakundeoch"höger" sågvänster mötas.

teknologiskaliberala och detvälfärdsstaten. Detatt montera ner
hand.Bildts ord, handsystemskiftet med Carl itycktes, Väns-

jämlikhetspotentialen.andra sidanvälkomnade Entersympatisörer å
andraochtill användaville långtdel aktivister så Internetattsom

strukturernade gamla politiska idatornätverk för brytaatt ner
fixanddown it",hack politics itssmåbitar, "to component partsto

elektroniskfrån grunden:och bygga någonting nytt enupp
direktdemokrati. valdaVarför näröveromvägen representanter

medborgareförena alla idet möjligttekniken tycktes göra att ennu
heltframträdde konturernagemenskapelektronisk Här en nyav

snabbt kundedär människorrörelse,politisk nät-partisorts ett
förlängningen skulle dennatillfälliga grupperingar.organisera sig i I

onödigademokratins institutionerden representativavision göra
föråldrade.och

påtrycknings-organiserade1990-talet uppstodUnder början av
direktdemokratielektronisk sittmedi USA program.grupper

förmodligen Electronicdem Frontierkända Foun-Den ärmest av
inflytelserik politisktilldag har utvecklatsdation, iEFF, ensom

Barlowkraft. förgrundsgestalter John iPerryEFF:sEn är somav
manifestet Declarationpublicerade det politiska Abörjan 1996av

Dokumentetof Cyberspaceof the Independence Internet. är en
anspelningaroavhängighetsförklaring med tydligadatorrymdens

självständighetsförklaringenamerikanskaden år 1776:av
of flesh andWorld,of the Industrial giantsGovernments you weary

behalf ofof Mind.the homesteel, from Cyberspace, OnI newcome
welcomealone.of the leavethe future, ask YouI notpast to areusyou

gather.wherehave sovereigntyYou wenoamong us.

informationssamhället harframväxandedetBarlow att numenar
denoberoendedet dags sigsådan mognadnått göraär attatt aven

medrevolutionärt budskapindustrivärlden.gamla Det är ett samma
fria,idéer densprängkraft 1700-taletssocialapolitiska och omsom

Barlow datornätmedborgaren.jämlika För är öppnapersoner som
samhälle,fullständigtbara medel, vägen nyttmot ettett stegett

principer. bil-har sin inspireratefter nätverkets ibyggt EFF tur
för andnätbaserade rörelserdandet DemocracyCentersomav

framför Democratech nätpartioch allt TheTechnology Party, ett
frågor ska framtidenviktigapunkt agendan: alla imed endaen

folkomröstningar.elektroniskamedborgarnadirekt viaavgöras av
ochöverflödigaoch politiska bliskulle politiker partierDärmed av-
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skaffa själva,sig och den demokratinrepresentativa själv-ersätts av
ständiga cybermedborgare förmyndarepolitiska sittutan tarsom
demokratiska det torget.1°°elektroniska trådarnaHär mötsansvar
från Masuda och hippies, och kommer förebilden frånåterigen

hyllas grunden förInternet, djupare ochsom som en ny, sannare
demokrati.

Två synsätt- konventionell och radikal
demokrativision

kanVi tydligare urskilja hur IT-utvecklingen föreställ-och olikanu
informationssamhälletningar har inspirerat principiellt olikatvåom
informationsteknik och demokrati. Enligt vad kansynsätt som

kallas det konventionella löftenIT intimaresynsättet ettger om
förhållande mellan politiker och allmänhet, mellan och de-partierna

väljare, den traditionellainom demokratinsrepresentativaras ramar.
Förhoppningen ska klyftanIT minska mellan medborgare ochär att
makthavare och stärka demokratins legitimitet. väljare infor-iSom
mationssamhället förväntas använda datornäten för sökaattman
färsk information databaseri och hålla direktkontakt med valdasina
ombud, informationentvingas filtrerad media.utan att av
Samtidigt till hjälp,partierna IT försin ochgöra tätaretar t.ex. att

tillförlitligare opinionsundersökningar. Resultat: kunnigaremera
väljare, vitalare ochpartier jordnära politiker. Betoningen lig-mera

tekniken redskap. har utgångspunktDetta sin isynsättger som
officiellt-politiskt perspektiv.ett
Enligt det andra det radikala eller direktdemokratiska,synsättet,

det onödigt politiker, parlamentpartier, ochär omvägen överatt
andra maktstrukturer,representativa tekniken verkarnär göranu
det förmöjligt alla människor förenas globali elektroniskatt en
eller lokala/ regionala gemenskap.många de-Den representativa
mokratin med sina institutioner behövs längre och kaninte ersättas

beslutande folkomröstningar datornäten.via elektronisktEttav
bystämma eller det klassiskai kanAtengräsrotsstyre, typ agoran

införas.1°1 Informationstekniken betraktas här red-än ettsom mer
skap, den fundamentalblir socioteknisk komponent själva de-ien
mokratins funktionssätt. har sin utgångspunktSynsättet i protest-
och alternativrörelser, och den praktiskai utvecklingen t.ex.av

det finns ocksåInternet. blandMen de utopiska före-representerat
ställningarna informationssamhället.om
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mellan den direkta och denråder potentiell spänningDet en
demokratins förespråkare. etablerade politiskarepresentativa Från

uppfattas maktpositioner-det hot dekan ett mot egnasomgrupper
skaffar möjligheter läggamedborgarna ökade sig isig t.ex.attna om

och partiallianser ochkommunala beslutsprocesser där mö-person-
dominerar Redan varnadedosamt utmejslade handlingslinjer 1970

hjälp-Leif för direkt beslutsfattande med elektroniskaLewin att ett
sidan.skulle parlamentenmedel riskera sättaatt

ska också medveten de båda uppvisarMan synsättenattvara om
fördelning förmodligen grundar skill-geografisk sigviss somen

har dominerarnader politisk tradition och -kultur.i Som sett t.ex.
svensk debatt, medandet konventionella irepresentativa synsättet
betydligt vanligaredet radikala direktdemokratiska isynsättet är en

tradition. myndigheterhistoriskaamerikansk misstronDen mot
det amerikanska samhället har deoch politiker präglar senastesom

fått fenomen brukar kallaslivåren upproret motnytt ettav som
fler etablissemanget,Washington. Fler och har det politiskagivit

för fel samhället. sådanskulden allt"Big iGovernment", Iär ensom
fullständigt omskapa det politiskakontext blir drömmen attom

fixhack politics down andits it",to component partssystemet, to
attraktiv.särskilt

finns mellanformer mellanverkligheten naturligtvis mångaI
Ofta blandas idékom-dessa skilda perspektiv och demokrati.IT

de-från båda världarna, såväl den vetenskapliga/politiskaiponenter
därför be-olika tekniska försök. skabatten i Synsätten snarastsom

kan tredje identi-traktas idealtyper. Möjligen också synsättettsom
eller hot.fieras: informationstekniken demokratiskt problemsom

hjälpretoriska bekännelserna med den teknikensDe attom nya
offentlighet fördjupad demokrati tycksvidgad och åtminsto-uppnå

till den politiska utvecklingen områdenakontrasti vissstå ytt-ne
randefrihet och offentlighet.

yttrandefrihets- ochJournalisten Anders Olsson, specialistR.
offentlighetstra-offentlighetsfrågor, den svenskahävdar öppnaatt

informationsteknolo-parallellt med 1980-och 1990-talensditionen
ifrågasättas. boken ochutveckling alltmer har kommit "ITgiska Iatt

utredningarna, justitiede-det fria ordet han de statligavisar att
med kon-och riksdagen under de åren20 storpartementet senaste
offentlighets-offentlighetsfientlig framförsekvens valt linje enen

generationsskifteantal förklaringar:vänlig. Olsson pekar ett
samhälletallmän högerideologiskbland svängning ijuristerna, en

framför den Ökandefokus integritetsfrågor, och alltmed starkare
medlem-för del bl.a. inneburitinternationaliseringen Sverigessom
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skap faktorni tillmäter han förklaringsvärdesistaEU. Den stort
eftersom de offentlighetsreglernasvenska sig så såter extrema, ra-
dikala internationellti perspektiv, undermineras rimligenett res-
pekten för ämbetsmän".1°5dem hos politiker ochvåra

förklaringYtterligare skulle dock tillfogas:kunna den rädslaen
för bestående samhällsordning ska rubbas alltid tycksatt en som
ackompanjera utvecklingen kommunikationsteknologier. Ettav nya
exempel sådana farhågor Lailajustitieminister Freivalds utta-var
lande nyhetsprogrammeni och denTvärsnytt augustiRapport 26

faktumdet den personuppgiftslagen iprin-1998 PULattom nya
förbjudercip namnpublicering Internet:

tycker alla oberoende det arbetstagare eller arbetsgivareJag äromav
eller ungdomar chattar, dom ska fundera hur dom hanterarattsom
uppgifter andra människor. helt okej de människornaDet ärom om

med det, och det del sammanhang, domså i inteär är en men om
med det, funderadå verkligen kan hanteramåsteär man om man

uppgifter tillstånddoáandra människor derasutanom

likställde justitieministern legitima, och oftast helt harmlösa,Här
personomdömen med brott vanliga fall underi beteck-gårett som

förtal. Överförningen Freivalds kravOm resonemang om per-
sonligt medgivande för namnpublicering till tryckta medier som
tidningar och böcker framstår det säkert för de allra flesta täm-som
ligen groteskt. Slobodan Milosevic och Pinochet, förAugusto att ta

aktuella fall, kommer knappasttvå lämna medgivande tillnågotatt
deras publiceras Nyheter Aftonbladeti ellerDagensatt namn om-

de tillfrågades förväg. Skulle den offentligai debatten låta hejdassig
tekniksyn föreställningengrundas informations-attav en som

teknik och demokrati tilli varandra lär det alltså blistår motsats
utkräva demokratiskt densvårt politiska maktensatt ansvar av

representanter.

Från tvång till handlingsmöjligheter

Framställningen hittills har förenklad.varit medvetet Uppdelningen
olikai demokrati har informa-stimulerats densynsätt som av

tionsteknologiska utvecklingen kan naturligtvis förkovras ytterliga-
re.l°7 syfte dockMitt detalj analysera deninte i demokratiteo-är att
retiska debatten. Avsikten har hur informa-varit Visaattsnarare
tionsteknikens framväxt och skiftande föreställningarnade ettom
informationssamhälle har fundamentalt olika bilderinspirerat av
demokratin framtidssamhället.i Med känsla för det drama-någon
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tiska kan IT-revolutionens har det politiskai spårpåstå attman
företrädespektrat ideologiska tankar begär samtidigtigen,öppnats nya

frågornade gamla demokrati, samhälle och marknad ställssom om
motbevisa deterministiskatycks denDetta, något,nytt. om

föreställningen tekniken skulle innehålla färdigasinatt egenom
framtid. Informationsteknikens praktik lika mycketminstär en spe-
gel det omgivande samhället självständig katalysatornågonav som
för frånförändring. Vilket för diskussionen bort det teknologiska

sfär.till de mänskliga handlingsmöjligheternasimperativet

Noter

l IT-valet", Elger, Nilsson, Nilsson val-citerarOm 8 26-29.t.ex. samtse s. s.
forskaren blir viktig del valrörelsenHolmbergSören spår Internetattsom en av

"Webben valet" rubriken artikeln.vinner1998. är
2Kommittédir. 1997:101, s.
3 ff.,teknikutopier, Glimell Kylhammar, ochOm 113, 20327t.ex.se s. s.

politiskSundin, Glimell den s.k.erinrar saintsimonismen,205s. enom
rörelse uppstod Frankrike 1820-talet och betraktade järnvägensi ut-som
veckling laddad symbol för framåtskridande ocksåstarkt barainte utansom en
för fred mellanfolklig förståelse. huroch Kylhammar beskriver kommuni-

telefon, telegrafkationsteknikens framsteg ångbåtar, bilar, ochjärnvägar, inte
1920-talets bar fram mäktig framtids-radio under delminst vågsenare en av

hägnet den tekniken fick gamla ochutopier sinI renässanstro: av nya nya
blommade; trodde kommunikationerna skulle upphäva de gamlaattman

periferi, stad och landsbygd, civilisationmellan ochmotsättningarna centrum
ochoch Kommunikationstekniken tycktes verka både demokratiserandenatur.

framförintegrerande". Sundin framhåller det allt radion inspire-Som var som
rade framtida samhälle förbättrats med teknikensutopiska visioner ettom som
hjälp. osynligt nätverk ochHela världen skulle bl.a. knytas i evigettsamman
fred skapas. sedan depressionen kom förlorade de kommunika-När stora

företagen symbolvärde, bl.a. resulteradetionstekniska allt sitt någotnästan som
häftiga kursfall också hur dennavärldens aktiebörser. Kylhammari visar om-

kastning kommunikationstekniken speglades den samtida svenskai isynen
förhoppningarlitteraturen. dem knutitMartinssonHarry storavar en av som

han alltfler deras avigsidor: fragmen-till de teknikerna. upptäckteNunya av
nyhetsbrus, materialism och resejäkt.tiseringen,

4 GiddensSe 27.t.ex. s.
5Barber 1999.
6 Johansson, ff.Se 74t.ex. s.
7Drambo 1986, 13.s.
8Lyon 1995, 55.s.
9 ochGrönholm goda informationssamhället:T.ex. DetJan 1984 synsätt
värderingar för morgondagens kultur, VedinBengt-Arne 1985
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Informationssamhället Lindgren framtid för dignästal, Mats 1986 En
Informationssamhället Leif1990-talets Drambo Infotopia:utmaning, 1986

och informationssamhället.vägval vidareVisioner i TengströmSe 1987, 12.s.
förekomRedan begreppet statlig utredningstext Datadelegationeni1981 nären

betänkande skrev Alla medborgare bör ha till information ochi rättett att
informationssamhälletskunskap möjligheter och risker". vidareSe DsBom

1981:20, 254s.
1° K-samhålle kunskap, kompetens, kreativitet och kultur.iK" står

m.fl.Glimell har begreppet informationssamhälleSom visatHans använts
till olika enbart den vetenskapliga debatten.i vidare Glimell,Se29 sättupp s.

12 definierande teknologin den dominerandeDen givetvis någotär änannat
teknologin.
3 Johansson, Uttrycket The MightySe Micro inspirerat69 ärt.ex. s. av
titeln känd bok från datorforskarenpsykologen och Christopher1979en av

svenska heter boken MikrodatorernasPå intåg".Evans.
lag har fått efterTengström Gordon1987., sittMoores Moore,30.s. namn

grundarna till processortillverkaren profe-Intel 60-taletgången av som en
datorernasterade beräkningskapacitet skulle fördubblas varje år.att

15Seipel Antalet enskilda Internetanvändare olika skäl30. svårtär mätaatts. av
med exakthet. hänförårliga tillväxten tillnågon Den 100-procentiga sigstörre

värddatorer,antalet s.k. hosts, hösten beräknades till drygtuppgå1998 40som
miljoner världen vidare Challanges the Network.Seöver. to
16Pressmeddelande från IT-telegramSIFO 990303, 981128.
7 Ingelstam 1991, 54.s.
18Informationssamhälle har ibland definierats samhälle därjust 50ettsom

eller arbetskraften sysselsatt "informationsarbete.inomärprocent mer av
Tengström, svårighet dock definiera vad informationsarbeteEn29. är atts.
egentligen innebär. undersökningar, bl.a. detvissa ambitiösa arbeteI som
utfördes och publicerades Informationi "TheMarc Uni Porat USA iår 1977av

har brevbärare, bibliotekarier ochTV-montörer,Economy, t.ex. poeter,
datatekniker sammanförts under denna beteckning. Ingelstam 1991, 55s.
19Seipel, 30.s.
20Seipel, 31.s.
n Informationsteknik definieras ofta kombination datorer ochsom en av
telekommunikation. äktenskap mellan mikroprocessorn och telefonen",Ett
enligt IT-kommission. positionsbeståmningregeringens understrykerDenna
informationsteknikens karaktär infrastruktur eller teknisktstort systemav

vidareLTS. Se SOU 1995:68, s.
22Seipel, 31.s.
23Ilshammar Larsmo,8C s.
24Robin Webster, också Johansson,Se8C 34. 66s. s.
25Robin Webster,8C 34, 67.s.
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26Sundin 312.s.
27Beniger, 427.s.
28 har motsvarighetBeniger, Benigers vad idéhistorikernsin i432 Svantetess.
Beckman har betecknat den fjärde informationsteknologiska revolutionen isom
samband med de elektrotekniska upptäckterna under 1800-talets andra hälft.

fält innefattar bl.a. telegrafen, telefonenDet och radion. Utveck-är ett som
lingen upphov till avancerade tillämpningarså småningom tele-gav mer som
visionen och datorn. "IT-revolution" för närvarande aktuell börDen ärsom
enligt Beckman betecknas fastredje för den fjärde infor-inomsom en ramen
mationsteknologiska omvälvningen mänsklighetens historia.i kan dettaIT i
medelvida perspektiv del mäktigare teknisktäven ännuettses som en av
skeende kanske utmärker 1900-talet; den allmännanågotän annatsom mer
elektrifieringen människans värld. Beckman 1995, 262av s.
29Beniger, 435.s.
3°Beniger, 435.s.
31Robins Webster fokuslägger sociala, ekonomiska och för-politiska8C
hållanden de skapar behov kontroll och hjälpmedel försom menar av nya
informationshantering. däremot fasta denBeniger tekniska utveck-tar att
lingen skapar kriser byråkratin. Administrativai behov leder sedan till att en
lång rad teknologier, både tekniska och organisatoriska, skapas. vidareSe
Johansson, 71.s.
32Johansson, 77.s.
33Lyon 55.s.
34Lyon 55.s.
35Under 1970-talet hade de flesta västländer särskilda förinrättat institutioner

bedriva framtidsstudier. kan tolkas politiker och samhälls-Dettaatt attsom
planerare uppfattadeverkligen brytningstid, där förståsig behovetstå i atten
den förändringenpågående och klarare utskilja destinationen framstod som
viktigt. ökat antal enskilda forskare hade också börjat inrikta fram-Ett sig mot
tidsfrågor. vidare DramboSe 1982, 21.s.
36Drambo författarnaBland fanns1982 18. W. M. Ferry,s. namn som
Michael Myrdal, Robert TheobaldHarrington, Gunnar etc.
37Drambo 1982, 18.s.
38Drambo 1982, 19s.
39Ingelstam 1995, 141s.
11°Citatet Lyon, 55.ur s.
4 Alain vid tid Bells arbeteLyon Fransmannen Touraine56.s. som samma som
publicerades post-industrielle engelska "TheSociéte Postindu-"La Påutgav
strial frånutgick sociala och ekonomiskaSociety trender,samma men
ifrågasatt starkt det postindustriella antagandet klassmotsättningaratt ettvar
fenomen hörde till det förflutna. klyftaTouraine pekade bl.a. mellansom en
teknokrater och de växande människor välfärd och livsstil styrsgrupper av vars

dessa.av
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55 Toffler del de grundläggande tankarnaRedan hade i1969 presenterat en av
Drambo,boken Shock". vidareSe"Future 13.s.

55Prehn, 33.s.
55Toffler, 11.s.
55Prehm. 34.
55Servan-Schriber, ff., Tengström304 10s. s.
57McLuhan, 348s.
55 Martin,Lyon 1995, 57s. s.
55Lyon 1995, 58.s.
5°Lyon 1995, 65s.
51 Andrainformationstekniska utvecklingen ibland under DengårDen namnet

renaissanceRenässansen 2.0.
55 utvecklats Davidmildare har detta dock itappningnågot LyonI tema aven

ofmed undertiteln "The Surveillanceboken "The Electronic RiseEye"
vidareSociety". Se Lyon 1994.

55 informationsarbetets karaktär ochdiskussion bedömningenFör en om av
omfattning, Johansson, 65t.ex.se s.
55Lyon 1995, 59.s.
55Lyon 1995, 59s.
55 m.fl. diskurs, tankefigur respektive teknologiskJohansson Begreppen39.s.

sociologen Johanhar hämtats från och ordning Michel Foucault,i turram
och tekniksociologen Wiebe Bijker.Asplund B.

57 m.fl.,Johansson 41s.
55Johansson m.fl., 5s.
55 mfl.,Johansson 40s.
55Johansson m.fl., 41.s.
51Beckman 1995, 257.s.
52Beckman 1995, 257s.
Johansson m.fl., 45.s.
55Tengström 1987, 42.s.
55Tengström Tengström1987, 1996.42,s.
55Tengström 1987, 43.s.
57Tengström 1987, 43.s.
55 författare bl.a. Theodore Roszak bokenFlera kritiskaTengström i1996.

ofof information: the folklore of and the"The cult computers true art
jämfört informationssamhället med sekulär religion.thinking har också en

55 bilder framtiden,hävdar människor alla tider harTengström i gjort sigatt av
den personliga framtiden såväl den Framtidsbilder ärsom gemensamma.

för framtidsbildernödvändiga ska kunna tillvaron.orientera i Utanatt oss
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riskerar bli handlingsförlamade, med sådana bilder kan däremot moti-att
både beslut och handlingar vidare ff.,Tengströmi Se 1986, 18 24.nuet.vera s.

7°Castells, The infor-network society variantermånga336. är temats. en av
från försökmationssamhället. Till skillnad andra bygger Castells tillmånga

dock utförliga empiriska undersökningar.syntes
7 Henriksson, halvår efter Clintons hadeNII-satsningInom24. 30överetts.
länder sammanfattninglanserat dettasina varianter Förtema.egna en av
olika nationella stimulerades Clintonsinitiativ initiativ, t.ex.som av se
Karlsson, 36.s.
72 ff.Lewin, 237s.
73 ff.Lewin, 237s.
71 ff.Masuda, 107s.
75Masuda, 110s.
76Held, 233-236.s.
77Masuda 113s.
78 fre-utveckling inslag direktdemokrati,En störremot t.ex.av genom mera

folkomröstningarkventa med eller hjälp har fleraIT, gånger avvisatsutan av
de etablerade Folkstyrelsekommittén menadepartierna i Sverige. 1987 attav
folkomröstningar blev normalt inslag styrelseskick skullei vårt partier-ettom

inför väljarna urholkas. stället slåvilleså småningom Kommittén inas ansvar
vakt de politiska centrala ställning svensk demokrati. riks-partiernas i Närom
dagens frågankonstitutionsutskott behandlade början 1990-taleti ansågav man

utvidgat bruk folkomröstningar riskerade försvaga det parla-att ett attav
mentariska styrelseskicket och motverka strävanden stärka riksdagensatt
ställning. vidareSe Dir 1996:5, 3s.
79Jämför Laginders avhandling Framtidsbilder offentligtAnn-Marie it.ex.
utredande teknik, utbildning och samhällsutveckling där hon attmenar ny-
teknik, vanligen uttolkad datorisering, under fått1980-talet representerasom
den dynamiska kraft framåtdriver utvecklingen högt Trycketi tempo.som

fördatautbildning alla medborgare ökade från flera håll. menadeMånga att
människor utbildas för hänga med utveckling harmåste i sin gång,att en som
för kunna ställning och finnapåverka den. Laginder kunde bara motivatt ta ett
för detta ambitiösa mål: kan utvecklingen. skriver ocksåinte Honstoppa att
hon skrämdes allmänna, motsägelsefulla och deterministiskt färgadesåattav
budskap kunde sådan genomslagskraft Laginder,hela samhället.i Se11.en s.
också Ilshammar 1996, 15, 37.s.
8° IlshammarSe 1996, 4t.ex. s.
81Citat i SOU 1978:54, 375S.
82SOU 1981:45, 133-137, 193.S.
87 56SOU 1979:69, S.
84Ilshammar 1996, s.
85Prop. 1984/85:220, s
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86SOU 1994:118, 10s.
87Avsikten återkomma med preciserade förslag, arbete avbrötsatt ettvar som

regeringsskiftet IT-kommissionen och IT-politikens nytändning,Om1994.av
vidare Ilshammar Henriksson,Larsmo,8C 27-43. 23-27.se s. s.

88 ff.Ilshammar 1998, 324s.
89Ilshammar ff. födelse, också Abbate,Om1998, Internets325 196s. se s.
ff., Sterling, Short of the Rheingold,History Internet 65-70.samt s.
9° barn har Videotex också känt teledata, data-TV,Kärt många ärnamn. som
viewdata, datavision Videotex kommer kundeNamnet att systemetm.m. av

data Ohlin, 1980-talet hadeTV-skärmen. vidare slutetvisa Se I15s. av
Videotex-system världen miljoner abonnenter.10över närmare
91 ff.Ilshammar också IlshammarSe1998, Larsmo,331 8C 116s. s.
92Brand.
93Ilshammar Rheingold,1998, 331, 38-44.s. s.
94Ilshammar systemskiftet,det liberala och teknologiskaOm1998, 331.s. se
Bildt, 10.s.
95 hämtat från artikel Electronic FoundationCitatet Frontierär en om av
Joshua tidskriften Wired.Quittner i Se Quittner, 80.s.
96Ilshammar 1998, 331.s.
97Ilshammar 1998, 331s.
98Barlow.
99Ilshammar 1998, 332.s.
°° Ilshammar 1998, 332.s.
° används och den direktdemo-bystämman atenska demokratinHär som
kratiska idealtyper. verkligheten hade de mycket påtagliga brister.I Så t.ex.
uteslöt den atenska demokratin kvinnor, invandrare ochstora grupper, som
ofria. hade också valda Held,representativtDen vissa Se 37.t.ex.organ s.

Östbergm s.
°3 Lewin 237.s.

Ävenm den försvenska debatten har dock höjts utvecklingi iröster en
direktdemokratisk riktning. Ohlin, tidigare bl.a. sekreterareTomas i IT-
kommissionen, "datorstödda rådgivande böromröstningart.ex. attmenar
användas politiska resultat frånanknytning till samråd och sammanställningi av
politiska diskussioner". Anders Westholm både demokratiStatsvetaren ser som
dialog och demokrati viktiga inslag demokratiskvotering isom som en process.

Carl-ÖijeUtredaren Segerlund det finns skälatt att testaanser
direktdemokratiska komplement till denomröstningar representativaettsom

Ävendemokratin, framför lokalallt Ungdomens IT-råd statlignivå. en
föreslagitutredning har direktdemokratisk riktning. betänkandei sittIsteg

Megabytet skriver det medborgarna ska den politiskaäratt styraman som
dagordningen "försöksverksamhetoch kräver tillregeringen initiativatt tar
med elektroniska fora för direktdemokratiskt inflytande lokal Allanivå.
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amerikanska debattörer heller fullt radikalainte och Theså EFFär t.ex.som
Democratech PresidentkandidatenParty. propagerande underPerotRoss
valkampanjen för införande elektroniska stadshus ETM, Electronic1992 av
Town därMeetings" människor kan diskutera och frågor.i vissaäven rösta
Tekniken dettaskulle fungera föri scenario medborgerligett systernsom
återkoppling, och med ord skicka laser-likaPerots their"a tomessage govern-

theirgiving opinion". den amerikanskaPerots vision återupprättament attvar
urformen" för demokrati stadshuset där medborgarna föri samladesmötet-

diskutera och besluta frågor. mötesformi vanligDenna iatt gemensamma var
England för sedan och har sedan dess föremål för oftaNew år varit200 en

Åström,romantiserad historieskrivning. vidareSe 24.s.
m5Olsson, kan tänka fjärde ochMan sig IT142. även synsätt:etts. attman
demokrati har med varandrainte dvs. m.fl.Internetöra,att att t.ex.g
teknologier grundenn n "opol1t1ska.. när1
m utskrift frånTvärsnytt band.980826,
W Inspirerad Premfors ologi med snabb, stark och demo-Rune ty tunnav åströmkratisyn Joachim indelning hangör statsvetaren t.ex. en som menar
hjälper till urskilja viktiga skiljelinjer debatten. första skiljelinjeni Den gåratt
mellan sidan den starka och snabba demokratisynen villå ochena trorsom se

ökat medborgerligt deltagande med hjälp ochIT, den demokra-ett tunnaav
den andra,tisynen vill ochinte sådant deltagande.å inte Entror ettsom se

andra skiljelinje mellan den snabba och den starka demokratingår och gäller
deltagandets former. den snabba demokratin frånvillI sigröra ettman repre-

direktdemokratiskt flersentativt med direkta beslut folket.system mot ett av
starka demokratins förespråkareDen vill detinte representativaersätta syste-

Åström,skapa förhållande mellanintimare väljare och valda. 29met, utan ett s.
också Premfors m.flSe 24-28.s.
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spänningsfältetI mellan
social intressegemenskap

geografisk närhetoch
förankradeFörsätter IKT den geografiskt

klämdemokratin i

E//egårdKajsa

utgångspunktEn historisk

tillfälletskulle här vilja och dessa kommunalmän litenJag passa ge en
enkel blomma. stolta kommunala självstyrelse,Vi i Sverige våräro över

frånoch ha verkligen skäl det. Under hela denna Ystadatt vara resa,
till Haparanda, hade dagligt tillfälle med, iaktta,jag stu-att se, resonera

befattningsha-dera dessa kommunalmän. bönder, arbetare,Det småvar
affärsmän, småhandlande, vad de alle-tjänstemän, änvare, men voro,

de allvarliga, häpnadsväckande kunniga, balanserade, in-vorosammans
tresserade och välvilliga fulla moderligmän, nästanav en omsorg om

kommuner, bekanta med alla deras underkunniga de-sina invånare, om
förhållanden, offrande krafterderas svårigheter, tid och praktisktras

medmänniskor.ersättning sina Detnågon någottaget utan var av var-
dagsreligiositet ord dem, praktisk kristendom, bakomöverutan en som

skiftningar föreföllalla politiska präglade dem alla, allt migmersom
den grunden samhället, kanske för-bilda själva det svenskaitrygga som

klarar indifferensen för den eller mindre kyrkoreligi-yttre, tommamer
klippafastaoch den svenska demokratins enklaär menonen som

Lubbe Nordströms till idylliska beskrivning svenskgränsen av
frånlokal demokrati 1930-talet kontrasterar skarpt de bildermot av

nuförtiden alltför oftakommunalt verksamma politiker mötssom
blicken dras till tidningarnas löpsedlar:närav

Kommunalråd gick porrklubb betalade med kommunens konto--
kort.
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Kommunalrådens betalas dinaspritnota skattepengar.av
för fifflandeFängelsedom kommunalråd.

skandaler kommunalpolitiken frånlandet,Listan i irunt om
Gävle Motala och Alingsås till Stenungsund, har blivit be-över
klämmande lång under 1990-talet.

önskar ögonblick tillbaka till förhål-inte 1930-taletsJag ettoss
fattigalanden och det Lubbe Nordström skrevSverige i sinsom om

Lortsverige.2socialgeografiska undersökning hans ka-Menstora
raktäristik kommunalmännens kontakt med och kunskapav om

kommuninvånarna i moderlig ochsin mnästan omsorg...som en
de bekanta med alla deras underkunnigainvånare,...att var om

förhållanden, 3deras deras svårigheter..." slårintressant. Detär an
eftertanke kring vad kommunal demokrati innebar då, isträngen av

långsammare och lokalt präglat sammanhang det lever iänett mer
och reflektera för-dag, det anledning till demokratinsi överattger

moderna samhälle.utsättningar i vårt

frågaEn demokratins förankringom

Syftet reflekteramed vad informations- ochär överuppsatsen att
kommunikationsteknik kan förIKT innebära den traditionellt
geografiskt förankrade demokratin. Huvudfrågan betyderVadär:

fördet demokratins vidkommande kommunalpolitiker ägeratt
geografisk förankring och de, Lubbe Nordström skrev, äratt som
underkunniga medborgarnas vardagliga levnadsförhållandenom

informations- och kommunikationsteknik skapa möjligheterKan
för dagens skaffa inlevelsefullkommunalpolitiker lika förstå-sigatt
else för medborgarnas levnadsomständigheter, kommunalmän-som

utvecklade med hjälp långvarig geografiskoch vardaglig när-nen av
het kommuner under 1900-talets första hälfti sina Innebärsmå

lokalpolitikers behov geografisktdjupt förankra-IKT att attav vara
de minskar Både försökernationellt och kommuner politi-i många

skaffaker förankring hjälpsig med IKTtyp atten ny av av genom
hemsidor och för snabbt kunnautnyttja väljare,någöra e-post att

direkt fungeraroch individuellt. det känsla socialHur Kan en av
tillhörighet och närhet skapas mellan väljare och valda med den nya
teknikens hjälp
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ordningsfickors sociogeografiskaLokala

genomsläpplighet
huvudfrågan frånska behandla med utgångspunkt tvåJag processu-

ordningsficka"begrepp: lokal och sociogeografisk genomsläpp-ella
förlighet. kan hantera utvecklingsprocesser behövsBegrepp attsom

tydliggöra mänskliga göranden och låtanden innebär ständigaatt
förändringarrörelser och Politiska och ekonomiska projekt i sam-

hället exempel sådanaär processer.
Lokal ordningsficka tidsgeografiskt begrepp användsär ett som

för tid där människor genomförplats ochiavgränsaatt en rum
möjligtprojekt för leva liv projektkunna Vissasåatt ett gott som

innebär bildar formella och informellamänniskor tillsammansatt
fleramänniska har olika roller och deltar iorganisationer. En orga-

före-familj, grannskap, politiskanisationer, organisationer,såsom
lagstiftningenoch arbetsliv. Politiker kanningar successivt anpassa

verksamhet underlättas och stabiliseras.organisationersså Såatt nya
fria företagsamheten ochtilläts den 1800-taleti mitten i Sverige,av

1900-talet har arbetsrätten kommit stödja fackföreningars ochatt
företagares verksamhet.

Projekt människors Önskemål, traditionergenereras av vanor,
och från enskildaoch överenskommelser, utvecklas deantingen

människors företag andraidéer eller ellerinom organisationer. Om
projekten överlever beror bland den enskilda människansannat
förankring driftighet kontrollfunk-och och organisationensom

återfinns utanför denoch maktcentrum eller lokala ord-tion inom
ningsfickan.

genomförasProjekt kan bara med hjälp antingen så-av resurser,
finns för lokala ordningsfickandana redan deninom gränsensom

skaffas dit, och det ofta konkurrenseller kan råder om resursersom
ordningsfickamänniskors tid. lokalminstinte Enom rymmer-

ochockså andra människor, deras tid verksamhetsorga-änresurser
nisationer.7 finns infrastruktur, bygg-såvälDär naturresurser som

artefakternader och Både artefakter och kultu-andra slag av nya
ordningsfickanrella skapas hela tiden deinom männi-mönster av

skor deltar projekt där.isom
den här kommer huvudsakligen använda be-jagI uppsatsen att

ordningsficka för kommun.lokal beteckna kom-Engreppet att en
bebos och vid tidpunkt människor byggerbevistas varje av sommun

de har och vidareutvecklar kunskaperrelationer sinsemellan,upp
maktförhål-och de skapar och vidmakthåller regler, institutioner,

för-landen och verksamhetsorganisationer. ständigtDet pågår ett
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handlingsspel hur ska användas och hur skaom resurserna om man
genomföra aktiviteter för-i projekt. Resultatetgemensamma av
handlingarna fårpåverkar eller varaktig makttemporärvem som mer

inflytande framtiden.iutövaatt
andra begreppet, sociogeografisk genomslapplig/øet, betecknarDet

hur förflyttamänniskor kan och hur information och andrasig re-
kan ordningsfickormellan olika lokala Däri-transporterassurser
får företagmänniskor och geografisk därstörregenom en arena

deras projekt genomföras.kan kommun släpper alltså människ-En
information och till ochsin omgivningöver gränsenor, resurser

därmed blir människors aktiviteter och projekt allt lösare knutna till
den kommun bosattjust kan arbeta i kom-Manärman annanen

den bor kan tredje kommunutnyttja service iänmun man man en
och fjärde.vistas isommaren en

Verksamhetsorganisationer och projekt alltså verktygär som
människor för levautnyttjar liv omständigheternasåatt ett gott som
tillåter. Människor upphör delta sådana projekti det inteatt som

finnslängre behov, eller förintresse upprätt-utrymme, attresurser
hålla, och sådana organisationer endast inrymmer projektsom av
detta slag fungera.upphör successivt kan således iakttaVi inreatt en
dynamik lokala ordningsfickor,i där människor likaväl verk-som
samhetsorganisationer och föds,projekt lever, anknyts till varandra,
skiljs, flyttar och dör.

moderna samhälle betydelsefulla förändringsproces-I vårt pågår
har med lokala ordningsfickors sociogeografiskagöraattser som

genomsläpplighet. det första innebärFör pågår atten process som
fler och fler horisontella relationer knyts mellan enskilda människor,

den kommunens eller nationens Antalet hori-över gräns.ut egna
sontella relationer förökar människor både ochprivatpersonersom

aktiva arbetsmarknaden. multinationella företag ökarInomsom
antalet horisontella relationer och förbättrade kommunika-genom

ökar derastioner möjligheter till handel och affärersnabba trots
långa geografiska avstånd. det andra inne-För pågår en process som
bär föreningar,organisationer politiska ochorganisationeratt
företag och blir alltmer hierarkiska, samtidigt de blirväxer som mer
geografiskt utbredda världen. utvecklas tillDe organisations-över
komplex där vertikala relationer får allt betydelse för beslut.större

blir internationella och hierarkiskaFöretagen i sinamer mer pro-
duktions-, inköps- och försäljningsrutiner. ekonomisktFörväntat
resultat och hänsyn till företagens vilka beslut fattas.image styr som

geografiskt anknutna förankringsociala företagens ledandeDen
chefer, likhet med andrai människor, med brytsvuxit ned ochiupp
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förflyttas företagetsmed de ständigt mellan olika anläggningaratt
världen. betraktar med tiden "världs-i sigDerunt om snarare som

medborgare medborgare landdet ii stårän passet.som som
effekt vertikala relationer internationaliseradeiEn annan av

företag till oberoende, lokalt förankrade småföretagär att synes
knyts underleverantörer till storföretagens internationella verk-som
samhet och därmed blir de och bundna de villkorsmå mer mer av

de ställerstorasom upp.
tillsammans innebär politikernas maktDessa överattprocesser

vad sker den lokala och nationella arbetsmarknaden denisom
ellerkommunen minskar drastiskt.nationen interna-Om ettegna

företag har tillverkning kommun och företagsled-tionellt isom en
utanför kommunens flyttalångt beslutarningen gränser, att pro-

duktionen till får detta betydelse för kommu-såort, storen annan
företagetsframtid, särskilt produktionsanläggning kom-ärnens om

arbetsplats.dominerandemunens
Även politiska utvecklar vertikala relationer makt-partier i sina

strukturer. Centrala beslut alla lokala sammanhang ochintepassar
för lokaladet kan politiker centrala beslutmotiverasvårt attvara

sammanhanget.det sociala lokala centraltinte i Densom passar
placerade politiker alltför ofta fattar beslut kaninte moti-som som

införlokalt problem med och kanske ocksåsinstår snartveras
finnslegitimitet hos väljarna. Därvid viktig skillnadpartiets ien

förhållande beslutsfattare företagtill höga i ingår i internatio-som
nella koncerner. Medan politikern legitimitetsin imåsteytterst

geografiska förutsätt-valkrets med dess speciella sociala ochnågon
för företagsledaregäller det omvända storkoncerner.ningar, i Där

underlättas beslut nedläggning, nyetablering och omflyttningom av
verksamheter företagsledarna saknar djup social ochattav geogra-
fisk förankring den berörda platsen. Således ökar vertikala och
horisontella betydelse de olika innebörd förrelationer hari men
olika aktörer.

kommuners sociogeografiska genomsläpplighet förMin ärtes att
följder förnärvarande ökar och detta har påtagliga demokratin iatt

Ökad sociogeografisk genomsläpplighetden känner den.mening i
betyder bland dess alltkommunen gränserannat att passeras mer

frekvent ökade horisontella bara människor ochrelationer, inte av
också kommunikation med människorIKT. Mångautanvaror av

oftabor kommun således projekt ocksåi iär upptagnasom en av
andra kommuner. Samtidigt ökande utsträckningi organisa-styr

återfinnstionsledningar andra platser projekt inomöversom
kommunen Ökade vertikala relationer. Vad betyder ökad socio-
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geografisk genomsläpplighet för kommunen dit människan som
politisk medborgare och väljare geografiskt bundenär

Geografisk närhet förankringoch

jordmånDen ordningsfickanlokala för ande och kultursom

förTorsten Hägerstrand artikel grunderna detiNär presenteraren
tidsgeografiska och dess begrepp ordningsfickalokalsynsättet tar
han utgångspunkt tillvarons fysiska,sin i ett tan-resonemang om
kemässiga och kulturella sidor, baserat bok ochPopperen av
Eccles. fysisklever materiell värld, kallasiDe attmenar en som
värld och artefakter,den innesluter exempelvis naturresurser,
människors och återfinnskroppar djur. tankar denna värld iVåra om
vad kallas värld och där också värderingar ochvårasom ryms
erfarenheter. Tankarna värld hjärna, delutspelasi i vår2 ärsom en

värld människor kommunicerar och samverkar platsNärav en
utföra aktiviteter projekt skapas regler och kultu-i sinaattgenom

3.rella och det kallas värld länge utbytet mellan platserSåmönster,
med olika kulturer begränsat horisontellade relationernaär är
kan sannolikt omfattande och konflikterdjupgående hanterasmer

regler och lagar ändras, och kulturellasuccessivtattgenom nya
fram.långsamt den sociogeografiskaNärmönster växer genom-

släppligheten ökar och företagsledningar hierarkinhögst inär utövar
makt plats kultur bygger andra värderingaröver änen vars
företagens konflikterkan och varaktiga grundläggasstörre mer
eftersom företagen kräver snabba förändringar därför tillå-och inte

den lokala kulturen sig successivt.ter att anpassa
hela livet människans kropp värld geografiskt för-Genom 1är

ankrad förankringomvärld, denna och hennes mentalai sin bildmen
värld tillvaro, stabilt knuten till och plats.sin inte2 ärav en samma

människa alltsåVarje kroppsligen alltid bosatt någonstansär även
flyttar från underlivet.hon bostad till bostad några gångerom

flyttningar betyder mycket människans fysiskaMen än attmer
kropp lokaliseras till plats och de dagliga aktiviternaattom en ny
utförs frånplats, regler början okända. Närären annan vars mer
hon byter bostad hon bara med kropp vidinte sig sintar utpassagen

den gamla, också finnsden tankarsina minnen i sina somutanur av
världi 2.

Oterdahl beskrev hur samspelet mellan världplatsJeanna 1,
erfarenheter och värld och mellan förut kanminnen och ka-2 nu
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formell verksamhetsorganisation.raktärisera kulturen värld i I3 en
den skola hon arbetade och därbetraktelse beskriver honen

framträder lokal ordningsficka med relationermönsterett aven
genomförnärvarande människorna aktivitetermellan de sinasom

historien ak-och de andra människorspåren många genomsomav
ordningsfickan:skapa och vidmakthålladeltagit itivt att

ochdet bara hus med korridorer klass-skola, barn, inteEn är ettser
med helaoch bönsal, med pulpeter och katedrar ochgymnastiksalrum,

skolamängden uppstoppade djur och andra hjälpmedel.kartor, En ärav
undervisa där. skola,heller bara de undervisas ochjustinte Ensom nu

den kraft och möda och kärlek ochskola, också allvår smärtaär som
arbetat här. finns kamplagts här alla dem Detnågot sättsomner av

finns hög och ljus syftning skolans histo-och böner och och det itårar
bildardet förgångna och det närvarande till-Allt detta osynligaria. i

ande, och det denskolans något vårärär än annatmersammans som
6skola.

fysisk ofrånkomlig för människanförankring världiEn 1 är oavsett
skollärare, dataingenjör eller bonde. Alla behö-hon politiker,ärom

och personliga hygien. Människ-skötaåtminstone sinäta,ver sova
haft anknytningfysiska förankring värld har hittills direkti l enans

mellan människor,till det politiska livet vardagliga mötengenom
där demellan väljare och valda, plats omgivningi gemensamen en

utför och där den tidenflertalet dagliga aktiviteter isina mestaav
och andravardagslivet bostadsområdet, arbetsplatsen, skolanlevs i

borverksamhetsorganisationer. Beroende hur länge man en
och förhållande till andraplats påverkas socialaviss positionens

utvecklar och präglar socialamänniskor. rutiner iMan mönster sam-
regel-och andra människormed vännervaron grannar, som man

medan utför vardagens akti-bundet i omgivningenstöter man
känna andra människors levnadsomstän-lärviteter. På så sätt man

dendigheter. kan lära känna dem ganska väl, åtminstone iMan av
och med,deras roller regelbundet interagerarmöter t.eX.som man

busschaufför.kioskbiträde ellerbrevbärare, kassörska,som granne,
för demMycket förändringar vardagens aktiviteter kan döljasi

ofta olika roller och med ibland. utvecklasi Såpratar suc-man ser
varföroch förståsubtila möjligheter till social kontroll tillcessivt att

besvikelse ellerdag känner eller glädje, irritation,någon en sorg
sådan djup social ochöversvallande lycka. Politiker med geogra-en

förståelse förförankring insikt ochfisk har naturligtvis attstor om
kraftigtförhållanden kanmänniskors grundläggande variera över

dempolitikernas ideologi eller kantid, partiprogramäven attom
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heltdra olika slutsatser vilka ärder bör vidtas för rättaattom g som
till sådana missförhållandenn u politiskt påverkbara. tolkaru u jagärsom

Lubbe Nordströmcitatet börjani hanuppsatsen attav av som me-
nade kommunalmännen du socialt förankrade kom-i sinaatt tvar PJ

betonar också den sfärenscivila bet delse fram-Putnam ochmuner. y
håller medbor frivilli för-n I o n t uatt anisationer,garnas en gageman g l ga or g
eningsverksamhet och kulturella verksamheter innebär, störreen
demokratisk potential, vad skapas samhälle där sådantiän ettsom

och frivilligt saknas.öppet engagemang
variationsrika vardagens villkor ochDen människors sociala och

geografiska förankring plats kan svårligen rättvisandeen ges en
bild statistiska tabeller elleri kronor ochi Sådana måttmätas ören.
kan förunderla ska överblick situationen,attge g p a en grov av men
det tveksamt och fallj vilket resultat beslutså åär sätt,om, l p somav
grundas företeelservardagliga0 värderade kronor och blirn 0öreni
bättre besluten frundas erfarenhet f sisk ochåän om g p y g av y
känslomässig politiska geografiskt för-Om ärart. representanter
ankrade den kommuni värld där de erfarenheteri 1 örg av var--
da slivet och ska ektivrik bild med-isin värld 2g par g en p ers P av
borgarnas vardagliga levnadsvillkor allaatt utnyttjagenom sinnen
för bilda uppfattning vad behöver förändras,sig kan desåatt en som
bättre den ekonomiska avbildentta tillvaron. Politikerävenutn y av

utförakan med varakti ekt frånn väl de harnvärvsitt g res p Jarna om en
rimligt stark anknytning till denu u n kommun där allau världarnatre
finns sida vid sida för dem och deras väljare.ärsom gemensam

Valkretsen geografiskt problemsom

traditionella demokratiska geografiskt definieradDen ärprocessen
väljer företrädare till beslutande politiska ärattgenom organ som

geografiskt avgränsade lokalt, regionalt, nationellt och falli vissa
internationellt. väljare tillhör geografiskt definieradeSomäven

Valkretsar, dit också de politiska kandidater valsedelnpartiernas
knutna. Därför finns länk mellan geografisk förankring ochär en

behovet skapa förtroendefulla relationer mellan väljare ochattav
valda.

Politiska också geografiskt förankradepartier lokalföreningariär
för vardagligasitt arbete. har effektivt för med-Det varit sättett
lemmarna snabbt och ofta kunna träffas och diskutera politiskaatt
frågor under helaintresse demokratiska politiskavårgemensamtav
historia. Arbetssättet har goda resultat,givit bland har denannat
lokalt förankrade demokratiska och den dominerandeprocessen
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flesta fårresulterat de allra medborgareideologin solidaritet i attom
tillgodosedda. företrä-basbehov demokratiska partiernassina De

förutsättningar fördare har således skapat grundläggande någor-ett
välfärdsorienterat samhälle från tydligtlunda jämställt och en geo-

grafiskt förankrad tycks emellertid det starkagrund. Det som om
för samhället har minskatintressen iengagemanget gemensamma

för traditionellavälfärdsvärdenoch givna. Påmånga tas numera
minskatdetta bland uttryckpolitiska Sverige sig ii annattararenor

nationella och till detvaldeltagande, både lokalt och valet interna-
lågt bådetionella EU-parlamentet tilldrog intressesig ett genant

1999.20och1995
före-styrelseformbärande idé bakom demokratinEn är attsom

konflikter folket styrelsebygga sin iatt utser egen repre-genom
förföra rationelltval. parti-sentativa sittAtt sättär ettut program

för väljarna vilken politisk riktning kommerbeskrivaatt somerna
och dettalägger dettagälla de sin just parti, partiröstatt om om

inflytelserik efter valet. modernakommer i position I våren mer
och deras beskriv-demokrati olikapartiernas partiprogramersätter

erfa-och sådanasamhället mycketningar i mångt gemensammaav
geografisk förankring och präglasrenheter skapas gemensamsom av

mellan väljare och vald lokalsamhället. Politikensocial närhet iav
abstrakt ökade vertikala relationer.blir mer genom

frågor med stark demo-utveckling upphov tillDenna mångager
traditionelltkratianknytning: Vilka problem kan territo-iuppstå en

förriellt förankrad demokratisk medborgare skapar sinprocess som
utanför det till exempelsociala identitet valkretsen någonHar

för medborgare med hjälp kanbetydelse demokratin IKTatt av nu
geografiskt utspridda,uthålliga sociala kontakter kan-skapa ärsom

demokratibegreppet fårhela världen kan tänkaske sigManöver att
känner likaindividualistisk tolkning dem sig minstsomen mer av

samhällen bostadsom-hemma virtuella i sitti Internet egetsom
betydelsefår sociala intressegemenskaper alltråde. Därmed större

sådan utveckling kanoch den geografiska valkretsen allt mindre. En
för lokala förankring ochlångtgående konsekvenser politikernas

fördel-geografisk politisk samhälletsför hur och vilken nivå som
ningsproblem bör hanteras.

Ökad geografisk räckvidd

sociogeografiska genomsläppligheten kommuner harökade iDen
färdsättfysisk rörlighet med allt snabbareunderlättats dels störreav

infrastruktur och dels möjligheterna snabbtoch utbyggd attavmer
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kommunicera med hjälp telefon, fax, elektro-och medInternetav
nisk Medborgarna har fått möjligheter utöka sinastörrepost. att
intressegemenskaper till omfatta människor helt andra lokalaiatt
ordningsfickor den och kan täcka alltän störreegna, man geogra-

områden."fiska
Således tekniska förändringar upphov till människorsattger geo-

grafiska och sociala räckvidd ökat och således blir kommunerna mer
sociogeografiskt genomsläppliga. geografiska räckviddenDen an-

människans potentiella möjligheter tidinom vissattger en vara
där hon befinnernågon dvs. begreppetsig "nu,änannanstans anger

Vilken valmängd har lokal ordningsfickai given vid givenman en en
tidpunkt. Endast del hela den geografiska räckvidden kanen av

fördock realiseras, potentialen förflytta har Ökat,sig såtrots att att
kan mänskliga kropp endast förflyttas håll världvår gångenett

begränsning. kan tankar värld be-Däremot i våra1 2utgör en
finna helt där befinnerkroppsligennågon änannanstansoss oss.
Vi utnyttjar inte särskilt del den ökade geografiska räck-stor av
viddens potential till vardags. stället dominerar rutinmässigaI våra
rörelser, exempelvis till och från den bostaden, arbetsplatsenegna
och lokal dagliga förflyttningarna förservice. alltså detDe är mesta
relativt korta förhållande till räckviddensi potential, både tidimätt

24och kilometeravstånd.i
flesta människor under delen huvudsak-De sig åretrör mesta av

ligen kommun eller pendlarinom till grannkommuner-någonen av
inte minst grund deras långvariga med verk-kontraktattna, av

samhetsorganisationer till oftaexempel arbetsplats eller skola stäl-
ler krav fysisk 3.begränsat Vidareviss regler världinärvaro av

faktumdet människor har investerat tid och pengari sinutgör att
bostad faktor hämmar dem från alla möjligheterutnyttjaatten som
till sig inom räckviddens Inställningen värld till2röraatt ramar.
platsen, bostaden och till andra människor, liksom förankringen i
den lokala kulturen värld begränsar således hur människan3 ut-

rörelsemöjligheternyttjar sina Världi 1.
har fast förankradVi människan värld ochiärsett att attnu

detta tillsammans med den tidsmässiga rytmiken verksamhetsor-i
ganisationer arbete och skola, hon sällan utnyttjar singör attsom
kraftigt utökade geografiska räckvidd fullt förank-lokalaDenut.

således eftersomringen stark, vill eller kropps-sig inte,är vare
ligen alltid plats. hinner heltvistas Vi enkeltmåste någon inte så
långt dag.bort jobbet detta hindrarmåste Mennästaom vara
förstås kommunicerar flitigtinte med människor andraatt
platser och deltar sådanavia socialai intressegemenskaperInternet,
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kroppsligensjälvadärden platsdatormanifesteras i vårsom
vistas.

förankringochgemenskapSocial

territoriella gränseringakännerIntressegemenskaper
skalikartade intressenmedmänniskorförförutsättningEn att

debudskaputbytaoch kunnavarandra ärtillkänna är att samman-
ställede vistasantingenlänkade något sätt, att sammagenom

IKT."medlänkasdeeller att sammangenom
utvecklar intresse-människorsocial identitetSådan genomsom

med denbehöver integemenskaper överensstämmaInternet
människaidentitetförankradefysisktochsocialt ut-sammasom

akti-rytmiskavardagensmänniskor iträffar andrahonvecklar när
och kommuni-Informations-bor.där honplatsenvitetsmönster

eller riskernatillmöjligheternasåledesförstärkerkationsteknik -
närhet.geografiskfrån Enintressegemenskapsocialskiljamed att-

specialiseradbetydligtkanIKT-identitet änmänniskas mervara
identitet.socialaförankradegeografiskthennes

annorlunda denIKT-identitet kanmänniskas änAtt varaen
sammanhangpåtagligafysisktutvecklat ihon haridentitet mersom

funktionshindrade männi-fysiologisktmedexemplifieraskan gravt
framförafunktionshinder kansådantmedskor. En gravtperson

exempeltillhjälp IKT,medtill assistenterbudskap sina genomav
hjälpmedoch meningarordbyggaför bokstavbokstav avuppatt
budskapettecken.medskärm Långsamtochblåsmunstycke växeren

budskapskriver sinafunktionshindradefram. Om personsamma
skrivatid detlånghurdetframgår intechat Internet ettatttaren

denaldrigbehöverchattendeltagare iochinlägg, övriga attveta
människa kanfunktionshindradfunktionshindrad. Enärpartenena

fysiskahennestydliggörinteIKT-identitetutvecklaalltså somen
förut-bättredärmedkanförutsättningar.kroppsliga Hon

där honintressegemenskapersocialasådanadelta isättningar att
funk-grund sinagällandesigskulle ha svårt göra avattannars

möj-människorfunktionshindradekantionshinder. IKT sammage
uttrycka sinaochtill kännasigandra harallaligheter att gesom

demo-alltsåfyllerkommunikationförplatsåsikter nätet ensom-
funktion.kratisk

och kapacitetertankarvärldförutsättningar 2,Människans inre
döljs intresse-världdemedan 1 närframgå viakan nätet, yttre en
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baserad kultur värld skapas.3 Samma kan alltså skapa sigperson
identiteter, ochtvå detta gäller förstås inte bara funktionshindrade,

helst kan bilda sig social identitetutan Inter-vem som en annan
Spelar det roll förnågon möjligheten skapa ömsesidigt för-net. att

troende mellan människor kan framträda medom en person en
identitet det fysiskai livet Vilka samhälleligtän spriddaannan

fördomar koppling mellan kropp, tanke och normalitet avslöjasom
den frågan lyfts diskussionerinär upp

Invandrare kan bevara social kontakt och intressegemenskap med
sina ursprungsländer med hjälp satellit-TV och med Internet,av
indirekt och distans. Deras sociala förankring i det gamla landet

ofta bjärtstår i kontrast till den påtagliga och fysiska förankring de
har i sitt land Värld där det kan1, byggasvårtnya vara att upp
sociala relationer med andra dem har liknande bakgrundän som
värld och Vardagens2 3. upplevelser den där de vistasort nu
präglas mycket tydliga skillnader mellan ursprungskulturens in-av

och erfarenheter, och hur vardagens värderingar och regel-tresse
fungerar deni kulturen det blir kollisioner i världsystem 3.nya

bordeHär invandrare kunna använda IKT verktyg både försom att
behålla sin stolthet och kultur, och för den bakgrunden,att mot
delta i den demokratiska deti land bosatt.ärprocessen man nu
Kostnaderna för tekniken och språksvårigheter kan dock innebära
barriärer för invandrare utnyttja Internets potentialer.att

medförIKT alltså möjligheter för människorgrupper av som
traditionellt haft svårt hörda,sig stärka singöra positionatt att ge-

skapa och vidmakthålla intressegemenskaperattnom som geogra-
fiskt långtgår den plats där och bor ochutöver där derasvar en
respektive vardagsliv utspelas. -för det finnsMen allvarliga be-

-förgränsningar deras position ska förbättras reellt krävs till-att
till och kunskapgång tekniken och lyssnarnågon och allvar-om att

ligt beaktar deras idéer och politiska beslut fattas.skanärargument

IKT, social normalitet och socialt awikande

Genom etablerar och rutiner i lokal ordningsfickaatt man vanor en
etableras också, eller mindre medvetet, både föreställningarmer om
sådant för ochgivet sådant betraktartarsom man som man som
avvikande. familj,Förutom inom släkt och grannskap utvecklas
sociala gemenskaper arbetslivetsi marknadsmässiga relationer och

aktiviteter folkrörelser,i fackföreningar, bildningscirklar,genom
husmorsföreningar, syjuntor och politiska partier. Intressegemen-
skaper manifesteras i olika projekt, demonstrationer,möten,som
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till denhänföraktivitetersamkväm,ochkafferep, cirklar som
be-projekt hadesocialaförankradelokaltSådanasfären.civila stor

med3° hadegemenskaper. Dåindustrisamhälletsförtydelse personer
eftersomgemenskaper,socialautvecklaudda intressen svårare att

plats.delades någonsannolikt intederas intresse sammaannanav
orki-ellerfrimärkssamlarekanskefanns inte någonDär annan

utanförskaptydliggjord i sittsocialtavvikande blevdéexpert. Den
allaplatsenförankradgeografisktfastlikahan somatttrots var

andra.
virtuella in-till skapaoch enklasnabbaharIKT vägaröppnat att

avvikandesocialtförtressegemenskaper Internet även personer.
ökadeplatsensutnyttjakanuddahar intressenDen person som

ochkontaktereftersökatillgenomsläpplighetsociogeografiska att
avvikarensSåledeslikasinnademed Internet. utgörtankarutbyta

hinderavgörandelängreintevissförankring igeografiska ettorten
medandramedkommunicerakunnaregelbundetför sammaatt

genomsläpp-sociogeografiskaökade dentelefonenRedanintresse.
kommuni-vardagligalltmöjliggjorde successivtochligheten avmer

telefonen inteplatser,olikamänniskormellankation gavmen
kommunikationglobaltillmöjligheteromfattandelikalångt när

Orkidé-sidor.ondaochgodagör. bådeharIKT Dettanyaresom
för de platsermycketbetyder inte såverksamhet nätetexperters

världkropparfysiskt i sinabefinner sigochdär experterna envar
ochlivligtkommunicerarviade många nätet1, äräven somom

världen.hela Däremotvarandramedvärldidéerutväxlar 2 över
utnyttjarochplats nätetbrottslingkan är somenensamsomen

problemtillställalikasinnademedkommunikation mångaför stora
pedofil kanhan bor.därplatsen Enmänniskorför övriga ensam

för deochvärldlidande 32oerhörtorsakaexempelvis stort
världgeografiska omgivning 1fysiskt i sinutnyttjarhanbarn som

genomsläpplig-sociogeografiskaökadefamiljer. Denoch för deras
kanlokalt, brottbrottbegåtillinspirerakanheten gesomatt

sociala intres-sinoch inomvärldarna 3hög 2brottslingen status
världen.virtuelladensegemenskap i

förankringfysiskbehovintressegemenskapersSociala av

grundläggan-områdegeografisktnärhetoch iTillhörighet är ettett
närhetsocialochdemokrati,representativför politiskde kriterium

förbetydelselikahar minstlivsvillkorför andrasförståelseoch stor
förank-geografisktochsocialtblirMänniskorvitalitet.demokratins

kommunalmännenochaktivitetervardagligarade sinagenom
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1930-talet hade själva i varaktiga vardagligastort sett samma geo-
grafiska förankring i sin kommun de allra fattigaste kommu-isom

sina vardagligaI aktiviteter de människor med helt olikamöttenen.
förutsättningar och roller, fattiga och rika, sjuka och handikappade,
arbetare, fabriksägare och bönder, handelsmän och myndighetsper-

och de dem flerai olika sammanhang.mötte Dettasoner, gav en
detaljerad kännedom deras levnadsomständigheter.om

Även kommunalmännen hade maktposition förhållandeiom en
till andra medborgare, rörde deså sig dagligen i miljö där ocksåen
de ställda genomförde projektsämre och kom därigenom också att
ständigt bli vittne till deras materiella och sociala förhållanden.
Under sådana omständigheter kan och förväntasvar en att succes-

lärasivt känna, eller viss insikt åtminstone denågot socialaom
och geografiska förutsättningar ligger bakom såväl menings-som
fränders meningsmotståndares och rutiner. Lubbe Nord-som vanor

konstaterade kommunalmännenström yrke och erfaren-att oavsett
het visade moderlignästan kommuner,sina bekantaomsorg om
med deras invånare, underkunniga deras förhållanden, derasom
svårigheter Sådan bottnar deni sociala och geografiskaomsorg
förankring präglade den tidens samhälle de efteri tidsvår måttsom
mycket kommunerna.små förbättraFör invånarnas levnadsom-att
ständigheter kunde politikerna frånutgå sin geografiskt förankrade
kunskap människors vardagsvillkor.om

Sådan djupgående kunskap kunde naturligtvis bådevara gott
och för den enskilde invånaren. Förmyndarattityder, stigmatise-ont
ring och låg social rörlighet några effekternegativaär social kon-av
troll. Moderniseringen under 1900-talet syftade bland tillannat att
skapa möjligheter för anställda kunna och leva obero-att agera mer
ende arbetsgivare och överhet vad dittills vanligtän iav som var
jordbruk och i industri. Moderniteten innebär minskad lokalt för-
ankrad social kontroll, dvs. människor frigörs från omedelbart bero-
ende lokala verksamhetsorganisationer och kan i allmänhet väljaav
mellan flera olika arbetsgivare, vårdcentraler och service.annan
Frigörelsen innebär visserligen fortfarande beroendeatt ärman av
beslutsfattare högre hierarkini inom olika verksamhetsorgani-upp
sationer, makthavarna har likainte självklar insyn imen resten av

liv förr. vertikalaDe relationernas tidigare lokala karaktärens som
har blivit nationell och internationell. dag förändrarI media och ny
kommunikationsteknik i grunden förutsättningarna för social närhet
och inkännande kommunerna.i ökadeDen sociogeografiska
genomsläppligheten de bilder skapargör människor i våratt av
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fysiska omgiv-förankrade i vårnödvändigtvissociala närhet inte är
ning.

nyhetsprio-TV-kanalerinternationellanationella görSåväl som
med krig,krishärdar,olikavärldensdärriteringar rapporter om

sker ivad vårdominerarmiljöförstöringochskandaler över som
politikerinformationsbruset måstelokala omgivning. Iomedelbara
och så-lekprogramvärldshändelser,mellanframslå sigriksnivå

framoch nåuppmärksamhet, ärför sätt att satsaattettattpor
riks-Därmedlandet.helamedborgare iförslag många tarrörsom

beslutavseendemedlokalpolitikenfråninitiativpolitikerna om
demokratifråga blirVardagsfrågor. viktigEnmedborgarnäramånga

utläsakunnakommuninvånareochmedborgareska jagdå: Hur som
frånkommundelellerkommunhända minikan kommavad attsom

detsker i storadet som
förmöjligtdetkommunikationsteknikochInformations- gör

ochlättdenbehärskarochteknikentilltillgångharalla attsomsom
andramedkontaktkomma ioch män-informationskaffabilligt att
behärskarochtilltillgångockså harorganisationerniskor och som

intressegemenskapersocialatekniken. kanske sådanaHär som
människorinvolveraochstimulerakanmöjliggör ävenInternet som

sigtill sluta sigpartipolitikintresserade görainte är att samman,av
frågor.speciellaaktivapolitiskt ipåverka deförsökahörda och

syftendemokratiskaförIKTutnyttja ärEtt attsätt po-attannat
väl-medkommunikationtillmöjligheterhjälplitiker nätetstar av
ochdiskuterasdettaförsökskaavsnitt några görajarna. I nästa att

sociogeografiskaökadeordningsfickornaslokalavad detillrelateras
betyda.genomsläpplighet kan

IKTochDemokrati

på InternetIntressegemenskaper
skapascommunitiesvirtualintressegemenskaperSociala nätet

da-medlemmarnasmed hjälpförmedlasidéerför utbyte avsomav
med-sinsemellan skaparkommunikationvaraktigtorer. Genom

Medlemmarnahemmasigde kännernätverksocialalemmarna som
och deteknikenräckviddsocialaökadedenutnyttjar gersom

eftersomproblematiskförankringgeografiskaupplever sininte som
avstånd.fysisktupplevelsenupphäverInternet av

communication"VirtualbokenRheingold skriver iHoward att
med hjälpdemokratinförbättrapotentialskaparInternet avatten
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virtuella samhällen. Samtidigt han det finns riskmenar att atten
resultatet i stället blir förpackat substitut för demokratiskett snyggt
diskurs. Rheingold framhäver demokratiskaInternets potential och
jämför med effekterna alfabetet och tryckpressen.av

Alinta Thornton behandlar Internet i kritisk diskussion ochen
relaterar bland till Rheingolds teser. Thorntonannat argumenterar
först för Internet möjligheter vitalisera demokratin.att storager att

det första fårFör fler människor kanal föra intresse.sitten att ut
det andra förbättrarFör Internet medborgarnas möjligheter att

direkt feedback från politiska representanter. det tredjeFör hävdar
hon det blir försvårare telecom och mediaorganisationeratt stora

skaffa sig grad kontroll Internet tradi-att översamma överav som
tionella media.

Thornton lyfter emellertid också fram krafter motverkarsom
Internets potential vitalisera demokratin. Hon så-att attmenar en
dan kraft domineras den välbärgadeär befolkningennätet iatt av
västländerna, välutbildade vita redan har utvecklat reglermän som
för hur kommunicerar "Netiquette".Internet, Thorntonman
hävdar intressegemenskaper mycketInternet väl kan leda tillatt

samlad politisk vilja formeras, den kanatt svåren attmen attvara
realisera grund det geografiska avståndet mellan medlemmarnaav

deti virtuella samhället. hämmandeEn faktor kostna-ärannan att
den för sig i Internet-världen ökar takti medatt ta att apparater
och blir allt specialiserad och exklusiv. Alintaprogramvara mer
Thorntons slutsats den explosion deltagande demokratiär att av

Rheingold förebådade högst1994 osannolik.är För Inter-som att
net-baserad demokrati ska öka fleramåste människor ha tillgång till
tekniken och medel- och låginkomstgrupper och kvinnor måste
involveras.

Till de hämmande faktorer Thornton kan läggasnämnssom av
ytterligare några, gäller efter det väl har tillgångsom steget att man
till dator hemmet.i Interaktion kräver datornnäteten att an-
sluts till Internet, innehavaren har kunskap hur Internetatt om
används och har intresse för använda dessutomOm de-nätet.att
mokratin ska kunna vitaliseras med hjälp Internet måste någonav
lyssna och beakta de synpunkter framförs, interaktionsom -inleds först blir besvarad.när e-posten

Sverige harI beslutat underlätta datorköp skat-staten att genom
telättnader. Avsikten öka tillgängligheten till eftersomär IKT detatt

viktigt kunna hantera den teknikenär deti moderna samhället,att
både i arbetslivet och deti civila livet. Ett ärannat argument att man,

Rheingoldsi anda, kanIKT vitalisera den politiskaantar att
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köpahushåll kanflerinnebärnationella beslutdemokratin. Dessa att
fördetblirtill svårtanslutning Internethårdvara, utanmen

denvitaliseringendeltaför ianvända IKTmedborgarna att avatt
demokratin."politiska

Ökad politikensochgenomsläpplighetsociogeografisk
förankring

politiskaför denopinionsbildareochpolitikerkritiserakanMan att
förfärdig, ochdenförmedlasochhanterasdemokratin voresom om

ochkommunalbådegamlaenligtskerförändringar mönster,att
lock-intemedborgareintresseradepolitisktnationell nivå. Den som

förformerhittahakan svårttraditionellt partiengagemang attas av
valdebattersamhällsengagemang.politiska Iförutlopp sittatt

och procentexercistabell-tillvalfrågor lättviktigaförvandlas som
tilllustväljaresdämparytterligarefölja, vilketinvigda kandebara

morali-etablissemangetpolitiskadetRisken är attstorengagemang.
för aktivtställetValdeltagande iminskandeväljarnas attöverserar

behöverPolitikentilllockaoch prövadialogerskapa engagemang.
ochIKT,medel justsådantochväljarna,medel nå ärett nuattnya

Internet. hittarhemsidor Hurläggerpolitiska partiernade ut
vadhemsidor, inne-till partiernasmedborgareInternetanvändande

deochinteraktiontillmöjlighetdehemsidorna,håller engagerarger
politiskttilldeLockaraktivitetdemokratisktillväljarna engage-

tydligtmärks dethemsidorefter partiernasletarmang När attman
verktyg.medutveckling Internetbörjanbara iär somav en

adresser:följandehemsidor harRiksdagspartiernas

socialdemokraterna s: www.sap.se
www.moderat.semoderaterna m:
www.vansterpartiet.sevänsterpartiet v:

wvvw.kristdemokrat.sekd:kristdemokraterna
www.centerpartiet.secenterpartiet c:

wwwfolkpartiensefp:folkpartiet
miljöpartiet mp: www.mp.se

hemsidor börjartilladressersnabbtInternetanvändare lär sig att
ochmedslutabrukar "se",svenska adresserochmed "www" att

söker mitten. Dådet iskrivabarasedan detär namnet manatt
väljarna intuitivtinnehållainternetadressbör partis ett somnamnett

frånintefår den väljaredagmed. iförknippar partiet Men som
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början har www-adressen, och inte enkelt i sök-manövrerarsom
verktygen hitta tillsvårt vissa partier.nätet, väljareDenatt som

kännerinte den politiska historien söker sannolikt eftersnarare
"socialdemokraterna" efter hon letarsap" efter detän partiet.när
Vill hon moderaternanå eller kristdemokraterna det tveksamtär om
det sökordet moderat respektiveär kristdemokrat honsom

först. Jag partiernas hemsidorprövar skulle bli lättaretror att att
hitta deras Internetadress långtnätet så möjligtom som vore
identisk med vad brukarpartiet kallas media.i

Hemsidorna innehåller mycket information och det mesta ger
intryck partierna vill information.ge finnsut Där vecko-attav
brev, information, protokoll, frågor partiet driver kampanjersom
kring, pressreleaser, ansökan partimedlemskap, länkar till regio-om
nala och lokala partiorganisationer och möjligheter till kommunika-
tion med och till interaktion debattsidor. Hemsidornae-post är
tillgängliga globalt harom nödvändig ochutrustning allaman
Internetanvändande väljare kan information via nätet,samma

för tillfället befinner långtsig från bostadsortsinoavsett om man
eller hemma. Partiernas hemsidor alltsåär minskaär sättett att
effekten kommunernas och landets ökade sociogeografiskaav ge-
nomsläpplighet. IKT används det för överbrygga detsättet att
geografiska avståndet mellan väljare och valda.

Ökade möjligheter till Internetkontakt mellan väljare och valda
kan förknippas med både positiva och effekter.negativa positivEn
effekt skapas människor i olika vill påverka sinattav grupper som

fysiska omgivning kan söka sig till sociala gemenskaperegen
har intresse dennätet för hittasom samma som egna gruppen, att

andra kan dela med sig sina politiska erfarenheter i andrasom av
lokalsamhällen där de driver sitt intresse. kanDet exempelvis röra
miljöfrågor, kvinnofrågor eller landsbygdsfrågorå Denna typ av
sociala intressegrupperingar har demokratisk potentialnätet en
eftersom de bottnar djupt intresse sig iett yttrarsom ett engage-

för förändra den eller det samhälle där vistas.attmang ort man
kan såledesInternet bidra till förnyelse politiken män-av attgenom

niskor kännerinte hemmasig i traditionella politiska organisa-som
kantioner skapa idébaserad, social för politiskten arena engage-

och arbete den plats där bor.mang man
effektEn negativ kommer uppenbaras takti med alltfleratt att

väljare utnyttjar kontaktväg till politiker. kommerDåe-post som
det krävas allt arbetsinsats för besvarastörreatt en att e-posten.
Risken politikerna, nyhetens behag harär lagt ochsignäratt e-post-
brevlådan överfull varje finnerär mindre attraktiv.morgon, e-posten
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till politikerÄven brevvanligasvarstider,får långa något some-post
haft.sedan länge

aktuell...möjlighetHemsidan att varaen-
demo-förantologidenna EU-stöttredogör iAgneta Ranerup ett

stadsdels-debattforamed lokalaGöteborgkratiprojekt i tre
ökatmålambitiösahemsidor. mycketProjektetsnämnders var
deicirka invånarnatotaltdeltagande.demokratiskt De 50 000 tre

offentligaplacerades itill datorerfick tillgångstadsdelarna 9 som
deinläggsammanlagt igjordesperiodenhelaUnder 362miljöer. tre

politiker.fråndessa komdebattfora och 65av
tillbegränsade tillgångendenhämmades debattenprojektetI av

problematiskförefallerfaktordatorer. ärEn ut-varasomannan
partipolitiskadeföreningarlokalaandradärvecklingsarbetet, än

med ambitionerprojektdebattfora.utformaför Ettinvolverades att
grad börkanske högreilokala demokratindeltagandedenökaatt

politiskade partierna,grupperingarfrån andrainsikterbyggas än
och locka männi-demokratinvitaliseramåletåtminstone är attom

utform-traditionellpolitikattraherade ikänner sigskor inte avsom
periodenunderlöpteProjektet 1996-politiskttillning engagemang.

Ännu stadsdelsnämn-för flerahemsidorsaknas1998. våren 1999
hemsida saknarharbland demochkommun,Göteborgsder i som

mycketdebattforum. uppenbarligenflera Det trögär pro-enett
mellan väljarekommunikationsmönsterutveckla ett nyttattcess

kringgärdadteknik utnyttjardenvaldaoch äräven av enmanom
kraftig "hype".

budskapförräckviddensocialaökar denharSom somsett
medbor-innebärhemsidor Detläggs Internet. att somut

ellerkommunendensynpunkterkan habarainte egnagare
och hämta inspi-tillsökakanstadsdelsnämnden ävenatt ossutan

ställerräckviddensocialaökadefrån andra kommuner. Denration
destoräckvidden ökar,socialadendilemma:inför Juett meross

desshelaindivid utnyttjamöjlighet harmindre poten-attman som
geografiskaökadedenmotsvarighet ihardilemmatial. Detta en

paradox, därsociogeografiskaräckvidden räckviddenshamnar iVi
fy-ochbåde socialtmöjlighetermedrustadestår enormt stora

be-tidrumsligaför realitetenssamtidigtsiskt är utsattasom
ekonomiskaochmentalafysiska,gränsningar. ochtid våraVår

fulltmöjligheterdessautnyttjaomöjligtdetbegränsningar gör att
flerfår fler ochdrömslotthar byggt ärVi menrum,ett somut.

alla dess åtmed ivistaslikväl nöja ett rumatt avatttvungna oss
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ökadegången. Den sociala räckvidden kan förknippas med ytterli-
problem demokratin ska vitaliseras: räckerDet inteettgare om att

medborgaren själv kan söka tillsig mängd intressegemenskaperen
och partier via det krävs dessutomInternet, riks-Våra 349respons.
dagsledamöter skulle snabbt kunna fylla dagarsina med att svara

medborgarnas de bara fickså inbjudan delta ie-post om att en
demokratisk dialog Ännufrån bråkdel hela befolkningen.en av

problematiskt skulle det kunna bli för EU-parlamen-våra 22mer
tariker...

medborgareMånga har länge följt den professionella politikens
vindlingar från sidan och eftersig politikernas initiativ. Detanpassat
har kortsiktigt varken gjort till eller från välfärdssamhälleti detnär
varit relativt enkelt skaffa försörjning och och fri-service, näratt
tidsaktiviteter har utbjudits till förhållandevis kostnad.ringa harVi

vid inte själva behöva initiativ och utnyttja poli-vårvant attoss ta
tiska kraft påverka samhällsutvecklingen för detatt gemensammas
bästa. välfärdssamhälletsNär inte längre räcker tillresurser samma
nivåer tidigare blir det motsättningar kring resursfördel-störresom
ningen och behovet politiskt ökar. det härIav engagemang sam-
manhanget borde Internet utmärkt medel för argumentationettvara
och kommunikation mellan väljare och valda. forum skulleEtt
kunna Svenska kommunförbundets hemsida. innehållerDenvara en
mängd högst aktuell information, dess valinformation iär ännumen
april inte aktuell den den1999 september24än Där1998.mer var
framgår bland från Göteborg"Rösterna kommundel-annat att om
ning räknas fredag göteborgarnaFör vad har häntvetsom som
sedan valet och förinte minst alla dem djupt försigengageratsom
eller delning kommunen, framstår detta närmastemot av ettsom
demokratiskt hån. den här hemsidanPå borde livlig debatt förasen

kommunstorlek, stadsdelsnämnders mandat, politikernasom om om
lokala förankring bland väljarna inom stadsdelen och väljarnasom

för delta deni politiska Mycket intressanta,attansvar processen.
mycket frågorsvåra skulle kunna locka fram debatt ochmen som

leda till engagemang.
Liknande inaktualiteter emellanåt också politiskamöts man av

Ännuhemsidor.partiers sluteti kunde läsa1999av mars man en
hemsida från våra partier det viktigt utnyttja sinärett storaav att att

i september naturligtvisDet viktigtrösträtt 1998. är rösta,att men
det valet sedan länge genomfört. Sådana föråldrade budskapär ger

brainget intryck. borde ställetHär i eftervalsdebattvital föras,en
mellan intresserade väljare och valda. Ytterligare exempel hurett
hemsidor används kataloginformation interak-änmer som ettsom
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där endastför ochhemsidor kommuner partier,verktyg detivt är
och postadresstelefonnummerkontaktvägartraditionella anges

väljare sökervad den sigsannolikttill politikerna. inteDet är som
Eftersom han/hemsida sig.eller kommunstill partis väntarett en

förväntar han/ honhemsidanhon sökte partiet via Internetupp
meddela medför sigkunna användasannolikt också IKTsig attatt

samhälletriskerarmöjligheten saknaspolitiker. denOm tappaatt
engagerade väljare.potentiellt politiskt

frågor,politiskakommuniceraHemsidor är sätt att menett om
Hemsidanvardagen.fullt personliga ikande inte mötenersättaut

Internetkunniga,kontakter med demanvändas förkan bara ärsom
bara drygtbefolkningen. längeför helahar Såpolitiker ansvarmen

dem ocksåbara deltillgång till dator,hälften svenskarna har en avav
ifrån alla medborgareoch långttill InternetInternet, ettsomser

politikerpolitikerna,kommunikationsmedel till så måstenaturligt
kommunikationsvärldar. ändå dentill slutleva Såi två är mestnog

skaffa fast och djupför politiker sigkritiska punkten partiernas att
och materiellamänniskors socialaoch förankringkunskap iom

demokratin.vill vitaliserade Detillvaro valkretseni stora utma-om
förhålla tillförmåganpolitiska sigutveckla denningarna är attatt

sociogeografiska genomsläpplig-ökadeochkommunens nationens
horisontella rörlighetökademedborgarnaskunna hanterahet, att

ökad vertikaleffekternadekunna minska negativaoch styr-att av
Grundenoch förvaltning.näringslivpolitik såväl iinomning som

politikerna harfrågor läggsförtroende dessapolitiskt iför ett om
och bekymmer.förståelse för vardagens rutiner, nöjen

geografiskmedSocial gemenskap
vitaliseringalienation ellerdistans av-

demokratin

långa SverigeNordström gjordeLubbe sin 1930-När genomresa
nedlåtande, vad hanganskaoch iblandhantalet beskrev noggrant,

flesta kommu-också dekonstateradefann svenska hem.i Han att
geografisk förank-imponerande social ochnalpolitiker uppvisade en

geografisk förankring skaparinnebarsamhällssynring. Hans att
därför kännaville läraoch hanför sociala relationerförutsättningar

förståför bättre kunnavärldmateriellabygdernas 1 attramar
ochskapade världoch den kultur detänkande 3.människornas 2

för moderni-kunde han sedanUtifrån kunskapenden argumentera
seringsprojektet.°°
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Lubbe Nordström ville själv och uppleva människors socialase
och geografiska förutsättningar för leva liv, och nöjde sigatt ett gott
därför med indirektainte Likaväl Lubbe Nordströmrapporter. som
undvek filter mellan ochsig det han talade börsättaatt ett om,
anlägga sund skepsisviss alltför tilltro till teknikersmoten stor nya
förmåga lösa sociala problem, förexempelvis vitalisera demo-att att

Östlundkratin. Britt redovisar studie huri det kansvårten attvara
introducera och för tekniskt mellansteg verksam-iacceptans ett
het baseras grunden relationfi social studiumHennessom en av
handla-hemma-terminaler, visade terminaler använ-att ytterst
des beslutsfattarna hadeså tänkt Människornassig. tankevärldsom
värld behov värld och2, sociala kultur värld1 3 över-matav
ensstämde inte alls med beslutsfattarnas bild, begränsades tillsom

handla exempelmat". Detta visar specialiserade effekti-vårtatt att
vitetstänkande har lett alltför långt från helhetsbetonad för-oss en
ståelse för människors levnadsomständigheter. Tjänstemän, plane-

lika väl politiker behöver sådan social geografiskoch för-rare som
ankring Lubbe Nordström beskrev idyllisktså i citatetsom som
inledde denna dugerDet inte enbart komma med tek-uppsats. att
niska lösningar till vad grundeni sociogeografiska problem.ärsom

tekniken TillitenInte IKT. till den politiska demokratinärens om
kanske den harsitter i mänsklig klangbotten änatt en snarare en
teknisk och därför kan demokratin troligen bara vitaliseras genom
direkt, socialt och geografiskt förankrat mänskligt därengagemang -
tekniken används verktyg.som

Två retoriskt skickliga politiker 1970-och Olof1980-talen,
Palme och Torbjörn Fälldin, lyckades medborgarna tänka iatt

Ävensådana kombinerade sociala och geografiska dettatermer. om
före IKT-eran de horisontellaså och vertikala relationernavar var

redan omfattande politik, förvaltninginom och näringsliv. OlofNär
Palme under valrörelse besökte Ludvig gardinfabrikSvenssons ien
Kinna utnyttjade han retoriska förståelsesin för vardagslivets villkor
och människors önskan smycka sina hem: Ludvig Svenssonattom
skulle behövainte förorolig socialdemokratisk politik,vara en
eftersom den skulle leda till ökad konsumtion och då skulle många
människor köpa gardiner för bostad fin.sin Palmegöraattnya an-
knöt därmed till tankar social och geografisk förankring i män-om
niskors vardag, sådant alla människor kan känna igen sigsom
Torbjörn Fälldin använde sin debatteni pensionssyste-mamma om

och han vände tillsig människors ansvarskänsla för kommandemet
generationer kärnkraftsdebatten.i Fälldin anknöt till förank-social
ring i relationer, sådant alla människor kan känna. Bådanära som
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och känslolivrörde djupt vid människors vardagstankarpolitikerna i
retorik.sin

kraftfullt de-förmodan kan bli iIKT instrumentMin är att ett
för retoriskt kanmokratiska dialoger de politiker engagerasom

geografisktoch samtidigt använda ochmedborgarna känslomässigt
förankrade förnuftsargument. riskensocialt IKTAnnars är stor att

information kan lidakanal föra och teknikenbara blir att uten ny
välfriserade massbudskap förs tillskeppsbrott barapolitiskt utom

använda för politiskafolket. också medborgarna kan IKT sinaOm
frågaf potentiellt engageradesyften undvikaFörär attatten annan

frustration ochväljares IKTintresse i måsteövergår utnytt-protest
tillvaratas vitalitetendess interaktivitet spritter ijas så så attatt me-

ningsutbytet.
inledningsvis ställdes kanfrågor i inteDe uppsatsen gessom

beror vilka valentydiga successivtnågra utan svaren somsvar,
föroch medborgare det gällerpolitiker utnyttja IKTnärgörs attav

beakta dendemokratin. Långsiktigtvitalisera måste attatt man
väljare och politikersnabba, direkta och individuella kontakt mellan

med sannolikhet klingarinledningsvis kan vianås Internet storsom
geografiskt,befriadebilen,Precis gång oss numeraav. som som en

leda tillorsakar trafikstockningar, kanmindre städeri Internetäven
kommunikationskollaps.

individuella sociala ochdilemma människansVårt är näratt geo-
grafiska kommuners ochräckvidd ökar, ökar också nationersså

harsociogeografiska genomsläpplighet, och resultatet blir att
möjligheter kan utnyttjaskapat intesåär stora att ensomoss

förstå fullaoch heller desssärskilt del dem, kanske inte ännustor av
och med bliteoretiskt plan. det tillimplikationer såKanettens

alienerade från denkännerde verkliga sigInternetentusiasternaatt
förbetydelsegeografiskt förankrade politiska demokratin IKTs

bli mindre vad dagden deltagande demokratin kan iän tror
sociogeografiska paradox. Därförden ökade räckviddensgrund ärav

följa empirisktvad händerdet mycket viktigt rentatt noga som
människor med olikaifråga IKT-användning inten-iom grupper av

och mellan väljare och politisktInternetanvändning, relationensiv i
valda representanter.

skaffa förstå-politiker möjligheterkan således sig vissIKT attge
för medborgarnas liv och leverne, kanelse IKT inte ersättamen

geografisk förankring och socialasinnesintryck djupsom ges av
fun-därför det fortsattmed människor vardagen, ochi ärmöten av

geografisk förankring ochdamental betydelse politiker äger attatt
levnadsomständig-de underkunniga medborgarnas vardagligaär om
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heter. dag det demokratiproblem detta sociogeografiskaI är ett att
samspel bekostnad tilltro till förtekniska lösningartonas ner av

förenkla deltagandet den demokratiskai Förvänt-att processen.
byggsningar tekniskt verktyg harIKT innebo-attupp om som en

ende demokratisk potential. behöver medVi rejälutrusta oss en
teknikfixeringenfsund skepsisportion och utveckla kreativamot

förslag till vitalisering demokratin där social och geografisk för-av
ankring kan förenas med de allt sociogeografisktIKT i mer genom-
släppliga kommunerna.

skulle vilja tillfälle de medborgare och kommunalpo-Jag att ge
litiker dettasig viktiga, engagerande, ansträngandetar stora,som an
och ansvarsfulla arbete liten enkel blomma."en

Noter

l Lubbe Nordström sid1938, 183.
2Lubbe Nordström 1938.
3 bara förDet värdar Lubbe Nordström under hans Hanmänvar som var resa.
framhäver emellertid bok hani sin imponerande kvinnor hademötteatt som
mindre officiella, desto betydelsefullainte mindre roller kommuner.i mångamen
4Hägerstrand lokal ordningsficka"1985, Lenntorp 1998. Begreppet är syno-

med "lokal tidrumsficka och den engelska of"pocket local order.ärnymt termen
Hägerstrand använder förloppslandskap för beteckna vad1993 termen att som
sker jordytan olika mänskliga och naturbetingade pågår.när processer
5Ellegård och1986 1989.
6 lokal ordningsficka kan användas olika ochBegreppet organisatoriskamånga
geografiska bostaden,nivåer exempelvis arbetsplatsen, skolan, klassrum-rummet,

skolgården, Lokalaregionen, nationen ordningsfickor behöver alltså inteosv.met,
följa administrativt avgränsade rumsliga enheter. väljer lokal ordningsfickaMan
efter vad fokusvill lokal ordningsficka dagpå. Kommunen isätta ärman som en
mycket enhet före kommunsammanslagningarna inleddesstörre än 1950-som
talet. lokal ordningsficka har förändrats lagstiftningKommunen som genom som
fått konsekvenser långt de administrativa förhållandena. illustrerarDettautöver
den ordningsfickanlokala processuellt begrepp. Jorden helhet kan ocksåsom som
betecknas lokal ordningsficka, och det speciellt relevant talarär närsom en om
den globala miljöpåverkan verksamheter har, och diskuterarvåra även närsom
storföretagens alltmer världsomspännande och sammanlänkade verksamheter och
dess konsekvenser för utvecklingen hela länder ochi direkt berörsorter som av
nedläggningar eller etableringar.
7 finns formella och informellaDet verksamhetsorganisationer. och poli-Företag
tiska formellapartier exempel verksamhetsorganisationer, medan klubbar ochär
sociala informellanätverk verksamhetsorganisationer.är
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8 människan. Enligtartefakt materiellt fenomen tillverkatEn är ärett som av
artefaktordlista svenska språketSvenska Akademiens 1998över är etten

konstgjort föremål.
9 avbildas tidsgeografisktmänniska, levande varelse eller kanting,En etten annan

tidsgeografiskaindividbana. Individbanan grundbegreppen detmed iär ett aven
fokus och förlopp. självti signotationssystemet Dettasätter processer gersom

kunskaper förutsättningar för sociala, ekonomiska och psykolo-begränsade om
förhållanden fysiska rörelser framträder omedelbart bilden.giska och det iär som

Individbanan har flera syften förutom betona tillvarons processkaraktär,att
tydliggöra och människa kan olika relationer tillexempelvis iståatt att en samma

komplexa relations-olika människor och fenomen vid olika tidpunkter. Detta
tid och kan användas utgångspunktalltså ändras isom rummetövermönster som
från sociologi, ekonomi och psykologiför analyser grundade exempelvisteorier

fleraNordell och Westermark och avbildar människorEllegård, 1999, om
lokal ordningsficka,med hjälp individbanor och betraktar dem relation tilli enav

individbanorna tydligt människor där hela tiden,vistas vissavisar någraatt
ordningsfickanden lokalamänniskor kommer medan andra sig iväg utger ur

människor bådeunder den aktuella perioden, och andra sigåter uttar ur
ordningsfickan tillbaka under perioden, Hägerstrandoch kommer in igen se
1970.
l° och internationaliseringaktuella diskussionen företagens globaliseringDen om

behandlas djupare här.kommer inte att
påstående kan förefalla motsägelsefullt tid däri organisationerDetta storaen

dotterbolag. denna uppbrytning betyderbryts mindre divisioner elleri Menupp
fattas mindre enheterna.de slutliga och avgörande besluten deiinte Högstaatt

företagsnedläggningar dehar alltid och ordet. Fleraledningen initiativet sista
Volvos nedläggninghar tydligt illustrerat detta, bland sinåren annatsenaste av

red.fabrik Uddevalla exemplevis Sandbergi se 1995.1992
z produktionsenhetinternationella företaget nedläggningSeatings sinDet Lear av

Bengtsfors för kommunen.för bilsäten dalsländska blev hårt slagi Här1999 ett
förslag tillbildades regionala och nationella allianser kom medsnabbt som

femårsperiod. praktiska resultaten dettaersättningsverksamhet inom De aven
återstår att se.
13Hägerstrand och EcclesPopper 1977.1985,
M manifesteras värld där exempelvisKulturen värld kan också materiellti i3

och andra artefakter kulturbärare.byggnader, ärstatyer, monument
5 tidsperspek-rotfasthet lokala ordningsfickor det långaMänniskors varierar ii

flyttar från plats tillhar till exempel antalet människortivet. Så som en en annan
också ökatkraftigt under 1900-talet. Antalet invandrare harökatinom Sverige

utvandrarland och sedan 1930-taletbörjan 1900-taleti Sverige ärettstort; av var
Statistiska Central-det huvudsak land med invandring utvandring.i större änett

Årsbok.byrån och Statistisk1999
Mathilda6 den hundraårsdagenOterdahls morgonbön aprilJeanna 29 1933, av

födelse. CiteradHalls, grundare kommunala flickskola Göteborg,i i LjungVasaav
1987.
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17 alltså den politiska sfären beroende villkorPutnam 1992 ochärattmenar av
förhållanden den sfären.civilai
18Allardt Statistiska Centralbyrån och1977, 1977, 1993 1996c.
19 deAndelen röstberättigade röstade riksdagsvalet har minskat under deiav som

decennierna och Valdeltagandeti1,4%,1982: 86,7% 81,4%.1991: 1998:senaste
kommunalvalet brukar ligga under riksdagvalet.något
2° valet till EU-parlamentet Valdeltagandet ochI år i Sverige1995 °/o år41,6var

minskade det till °/o.1999 38,8
2 Hägerstrand 1987.
u Hägerstrand 1974.
23Lenntorp 1976.

Även24 de har blivit betydligt längre kilometer underi 1900-talet har demättom
tidsmässigt hållit relativt stabila. Förflyttningarsig kallade fritidsakti-sårörsom

ökar Vilhelmsonviteter 1997.mest.
25Hägerstrand och Ellegård, Hägerstrand ochLenntorp 1974, Lenntorp 1977
och Ellegård och Lenntorp 1993.
26Lenntorp 1976.
27Till räknas brev och brevIKT nymodighet. brevingen samlingEnäven är stor
från hundra publicerades Dahlström och framgåri där socialaår 1998ett par
intressegemenskaper tydligt.
28Ingelstam problematiserar tillit, förtroende och1999 IKT.
29 problemkomplex behandlasDetta Voghera 1999.av
3°Ingelstam 1995, Putnam 1992.
3 parallell till den funktionshindradeDetta och invandraresituationär en som
befinner med den skillnadensig väsentliga invandrare och funktionshindradeatt

särskiljerinte grund udda derassig intressen, utsatthet berorutan attav mer
hur de uppfattas människor majoritetssamhället.iav
32 har tillgång till nödvändig förstås.Förutsatt utrustningatt man

Nordström sid1938, 138.
34 kommunindelningsreformen fanns det cirka kommunerFöre och i1952 2 500
dag finns stycken. Medelantalet före reformeninvånare cirka invå-289 1 000var

kommun, och det cirka med frånvariation1997 30 000, 8132nare per var en
Årsbok.Sorsele till Stockholm. Nationalencyklopedin och Statistisk727 399

35Valdeltagandet också regelmässigt lägre kommun- riksdagsvalen,i iär än notse
till alla", dagis", ivården",Dagis världens bästa skola19. maxtaxa eget rum

allt detta exempel rikspolitiska kräver mycket förståelseinitiativär störresom-
för förankradede lokalt förekommer den kommunenvariationer i vadänsom
rikspolitiker kan skaffa överblick begränsas erfarenheter,sig. till tillDeras egna

från partikamrater, kortvariga besök platser landet och till vadirapporter ute
framgår statistiska Problem förverkligagenomsnitt. initiativen visar sigattsom av

idealen den komplexa verkligheten de olikartade kommunerna.inär möter
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36 för vilja redakrävs förstås dessutom har aktivt intresseDet att att taettman
saker vill påverka.som man
37 wwwmembers.tripodcom/nvcol/CMCh98main/index.htm, ellerexempelvisSe
www.lio.se/Proiektkatalogánternatproi/tabell.htm.
38 alltid plats deMedlemmarna finns dock kroppsligen intenågon även om
tänker det.
39Rheingold 1994.
4°Thornton 1996.
4 sända brev till politikerna redan dag.kan alla skrivkunniga iFast strängt taget
42 säkert denna möjlighet realiseras.det inteMen är att
43värld 3.
44värld 2.
45 värld får realiseras grund deinnebär idéerna i svårtDet 2 attattatt geo-av

fysiska förankringen den materiella världen världgrafiska avstånden och den i 1
har avgörande betydelse.
46 betyda finns dator hemma, detTillgång till dator kan det inteåratt en men

för hushållet, eftersom den oftastdenna tillgänglig allasäkert i äräratt personer
Ierndalhushållsmedlemmar. Ellegård ochockuperad andra 1999.av

47 tillhar beslutat alla hushåll ska ha möjlighetGöteborgs kommun "gratis"att
Internetanslutning.
48 geografisk frånvaro social hemmahörighethemsida antyderBeteckningen men

intressegemenskap.och
49 ofta länge direkthemsidor saknasdel lokala partiorganisationers såPå än e-en

politikerna. Ofta bara postadress och tele-postadress till många står namn,av
heter till ersonli olitikerkontakterfonnummer, och då saknas möli Via nätet.g ga Pl P

5° aldrig kroppsligen överbryggas medgeografiska avståndet kan dock IKT.Det
världpåverkar värld och kanIKT inte rå2 men

51 för och utvecklingExempelvis kvinnors arbeteresurscentra
eller landsbygdsrörelsen wWw.sir.se.www.resurscentra.o.se

52 månadRegeringskansliets mål ska besvaras inomär att e-post ennu
radiointervju.
53Ranerup 1999.
54 planeringsperioden.Tiden inkluderar
55wwwgoteborgse.
56 geografiska räckviddens dilemma individ kanDen är ävenatt resaom man som

platskan ändå bara låta kropplångt sin vistas gången.enman
57 människor upplever. Segerfeldtfinns den "infostress"till mångaHär rot somen

ochockså Ingelstam Sturesson1992, 1993.se
58wWW.svekom.se/sidan/artik94.htm
59 Teldokoch 1996b, IT-kommissionen1997,SCB 1997.1996a
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°° utnyttjade radion medium för beskriva vad hanHan vid sidansågattsom av
boken. dag skulle han sannolikt ha uppkopplad och lagtI varit sinaInternet ut
intryck under hela han hade lika säkert ocksåMen Internetnätet använtresan.
för förbereda skaffasin mycket information möjligtsåatt attresa genom som om
de han skulle besöka. dock skulle ha kunnat honomJag inte någotorter tror att

skulle kunna upplevelser och frånInternet sinnesintryckersättaatt tro att egna
resan.

Östlund61 1995.
62Terminalerna tillkomna för förbilli inkö kommunalsrutiner inomär att ga p
hemtjänst.
63Hägerstrand 1977.
64 härrörSverige uppmärksammat exempel hurI används medborgareIKTett av

sociala intressegemenskaper från djurrättsaktivisterinom "e-post-bombar"som
där djur användsinrättningar vid kan dockexperiment. betraktasDet inte ettsom

konstruktivt bidrag den politiska debatten.i
65Johansson, ochNissen Sturesson 1998.
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Platsbundna
gemenskaper med
virtuella kopplingar
Elin Wihlborg

finns försörjalyckas platserDet sig mångapersoner som som
andra lämnar för försörjamöjligheten blir alltjust sig sämre.att att

och Monika sådana flyttaalla har valt tillJan, Roger är attsom
landsbygden för bo den förplats där de vill leva stället däriatt

finnsdet arbeten. har de kunnat förverkliga tack deDetta attvare
har tillgång informationtill modern och kommunikationsteknik
IKT1 och arbetslivserfarenhetlång och goda kunskaper IT. Deom

därför lämna tillvaro och bygga vardagvågar tryggen upp en ny
platser. med till den plats där de borsigDe tarnya resurser

landsbygden, de kan använda för utveckla kontakter medattsom
den lokala ochgemenskapen sikt tillsammans utveckla möjlighe-

för andra människor platsen. deltar de lokalaiDeäventerna
valen och de betalar skatt till kommunen och inklude-såär sätt

Ävenrade folket och den lokala demokratin.i saknarMaria som
arbetslivserfarenhet har tillfälligt flyttat landsbygden förtill att
kunna åka skidor under och försörjer med hjälpvintersäsongen sig

folketIT. inkluderas platsen, honMaria inte iMen ärav en av
besökarna. bor där under längre tid, kommer inteHon atten men
betala skatt, eller bli delaktig den lokala gemenskapeni ellerrösta
folket.

landsbygdenz förändrasFörsörjningsmöjligheterna med an-
vändningen och därmedIT möjligheterna bo och där.vistasattav
Människorna lever plats grunden för folket demo-iutgörsom en
kratisk Demokrati betyder folkstyre. folket platsenmening. Men

självklar kategori. ochinte Turister,är sommarstugeägare sä-en
songsarbetare kan till exempel folket de borinte ingå isägas trots att

Åplatsen tid. andra sidan de arbetar distans frånen som
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formellt folket har försörjning ellerplatsen ingår i inte sinmen ar-
betsgemenskap platsen.

folket,demokratisk det demos, platsensI är överstat styrsomen
folk problematiskaangelägenheter. Både och ärstyregemensamma

begrepp. vad och hur detDet svårt avgöraär att styrs styrs.som
folket och därmed harVilka människor räknas platsen,somsom

fullständiga rättigheter delta styrelsen platsen, centralti äratt ett
demokrati, och kallas inklusionsproble-problem diskussioneni om

met.
de-anslutning till debatten utvecklas tankar detITI attom om

flyttas IT-baserademokratiska samtalet skulle kunna till arenor,nya
bland andra denna antologi. dessai PåRanerups uppsats arenorse

människor kunna skulle då bliskulle Demosmötas.nya grupper av
virtuell eller elektronisk de-de människor imöts nätetsom en

mokrati människor finns alltid plats, där deras datorMen en
sju4 förkopplas hål kunna bli del deti i vir-två/ väggen, att en av

folket. fysiska skaffar detuella den platsen människornasigPå mat,
luftenandas och de har kontakter med medmänniskor ansikte mot

finns fysiskaansikte. hur tekniken utvecklas kropparOavsett våra
alltid plats. länge den fysiska kroppennågon Det såär än som

finns folk Därfördefinierar och vilket kan tillhöra. ärsägasvar
finnerundersöka hur människor med hjälpmitt intresse ITatt av

försörjning och blir delplatser, andra lämnar,många en avsom
folket där. utgångspunkt den fysiska lokaliseringen,Min är att var
människor kan påverkas användningen och därigenomITär, av av
förändra folk dede och vilket tillhör.ärvar

Syfte

fokuserar vilka folket, eller inklusions-Denna äruppsats som
problemet, landsbygden. Syftet och diskutera hurvisaär att

finna försörjning landsbygdenmänniskor med hjälp kanITav
möjligheter folket landsbyg-och därmed bli delattnya en av

och demokratin. syfte kort formu-den delta den lokala kani Detta
frågor:leras i två

finnsVilka möjligheter bo och verka landsbygden medatt0
hjälp ITav

folket landsbygdenVilka inkluderas i0

frågor för blivit aktuella samband med empiriskahar mig iDessa
fältstudier5 för kommande avhandling. mindre kommunermin I
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landsbygden hur och varför frågan etablerassöker ITjag svar om
relation till lokal och regional utveckling. Fältstudierna hari ge-

nomförts periodvis under huvudsakligen landsbygds-itvå år, två
tidvis inkomstkälla. bådakommuner där viktigturismen Iär en

finns för utvecklakommunerna aktiva och medvetna strategier att
Syftet med dessaanvändningen platsen. satsningarIT är attav

konkurrenskraftenstärka och kompetensen hos människorna som
arbetstillfällenplatsen och därigenom kunna skapabor nya

denna kommer beskriva människorplatsen. jag jagI uppsats att som
dessa platser och hur de med hjälp olika skaparIT sättmött av

försörjning och kan bo kvar platsen. kommersin så Jagsätt att
inspirerade flerapåhittade människoöden, de olikaär avge er men

jag mött.personer
övergripande teoretisk diskussioninleds medUppsatsen omen

ofoch Hägerstrands analysbegrepp "Pocketinklusion, gemenskaper
Local Order". Därefter introduktion till begreppetjag IT.ger en

ochSedan låter ingående Monika,jag MariaJan,mötanytter mer
försörjning stödandra bor landsbygden och skapar medsom av

försöker förklara och hur de inklu-deras relation till platsenIT. jag
folketden platsen.deras lokala gemenskapeni utgörssom av

Utifrån detta kommer föra övergripandejag att ett mer resonemang
folkethur platsen skapas och vilka inkluderas dettaiom som

folk. lyfta funderingarAvslutningsvis vill jag normativanågra mer
folket landsbygden och kanske sikt ökakring hur kan stärkas i

antal.

lnklusionens gränser

folket fråga aktuell demokratide-Vad inomvaritär är en som
form.batten sedan grekiska demokratin teoretisktden För atttog

vilka fol-kring inklusionsproblemet det vill säga ärsomresonera -
Dahls diskussion artikelnket använder Robertjag mig iA.av-

Demokrati procedur framhåller han grundanta-1979/ 94. Därsom
för folket,ganden vad konstituerar vilka sedan kan skapasom en

första medlemmarnademokratisk procedur. antagandeHans är att
det finnshar behov bindande beslut, vilket innebär att gemen-av

medlemmarna vill hantera tillsammans.angelägenheter somsamma
finansieras folket förangelägenheter betalar skattDessa attgenom

hanteringen sådana angelägenheter. Därefter hävdar Dahl attav
fastställa fattafolket bör ha möjlighet både dagordningen ochatt

folket frågor ochbeslut. Således skall själva vilkaavgöra tassom upp
får fattafatta beslut dessa. bara medlemmarna bin-Det ärom som
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dande beslut, vilket innebär medlemskapet inflytande. Med-att ger
lemmarna och deras hanteraskrav lika, enligt det sista antagan-men
det kan medlem ha överlägsna förhärskandeingen eller krav.

grundantaganden kan för vad folkDessa sägas utgöra gränser ett
uppfyllerdet vill de dessa krav folk. vadMenär, säga är görettsom

enskilda kan denna och bli del fol-gränsatt personer passera en av
ket

finnsFolket inom den lokalagivet territorium. SverigeI ärett
kommunen, omfattar geografisktnivån område. kommu-Iettsom

nallagen Medlem kommun den folkbokfördistår iär äratt: en som
fastkommunen, egendom kommunen taxeradi eller tilläger är

kommunalskatt där" kap.SFS KL Men1991:900, 1 4 rösträtten
och skyldigheten betala skatt tillkommer endast den äratt som
folkbokförd kommunen,i således kan endast de delta besluteni

likvärdigt Dahlsenligt grundantagande.sätt,ett
fördjuparDahl kring kompetensprincipensig 1979/94254 som

avgörande för inklusion. hävdar medborgarskapet kopplatHan äratt
till kompetens, Vilket han baserar främst barns förmåga,viss eller

oförmåga, delta den demokratiska maktutövningen.iattsnarare
exkluderade med hänvisning till de saknar kompetens.Barn är att
kan dock Gemenskapen°ingå i gemenskapen platsen.Barn ut-

vecklas människors horisontella nätverk. skaparDär män-genom
niskor relationer ansikte ansikte. Människormöten motgenom
känner varandra och förigen utvecklar social kompetens atten
skapa gemenskap bland dem bor platsen.en som

of"Pocket local order

Folket platsen skapar ordnade verksamheter de ochav resurser
restriktioner finns platsen. finns olika lokala ordningarDetsom
för hur verksamheter tolkas. Hägerstrand bland 1985annat ut-
vecklade begreppet poc/eet local order tidsrumsfickalokalen- -
för förklara hur och restriktioner samverkar plats iatt resurser en

lokal ordning, förklaravilken kan hur händelser hanterasi sin turen
och problem löses platsen.

The human ofpockets local order directly addedstructures, toare super
and possible without that base. The humanmaintain /.../nature not to

fullworld of factorieslandscapes, homes, and thatinarrangements
have been consciously designed ofprovide pocket local order. Ato

ofnumber socially agreed and of haveinstitutions rules behaviourgreat
the deeply ingrained territorial habits and elabo-Oursame purpose. our
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i oflegal rules ownership and rights indicate howconcerningrate access
predictable of of forpockets local order theimportant patterna con-

duct of human life. Hägerstrand 1985:208

ff. begreppet med lokal tidsrums-Lenntorp 1998:72 översätter en
ficka. Ellegård använder dennai sin antologi begreppetiuppsats

ordningsfickor förlokala sak. Utgångspunkten för dennasamma
alla platser utvecklar internaliserad ordning föräransats att en egen

föreställningarverksamhet de värderingar och kopplassin samt som
till förståvad sker platsen. kan hjälpaBegreppet även attsom oss
hur den lokala historien avspeglas den ordning dag domine-i isom

platsen. förmedlar erfarenheterPlatsen värderingar och till sinarar
och besökare.invånare

Folket begreppsom

Sammanfattningsvis formellfolket de har beslutan-i meningär som
folketderätt platsens de avseenden självaiöver resurser som anser

lyftavilja angelägenheter. delta dennasig iFör attgemensammasom
hantering folkethar och skyldighet betala skatt. Irösträtt att en mer
social folket de del gemenskapenden lokalamening är ärsom en av
och känner tillhörighet med de andra människorna borsom som
platsen och den lokala ordning utvecklats där.som

Vad kan IT vara

Människor har förknip-olika till begreppetassociationer IT. Många
med datateknik och form elektronisk kommunika-IT någonpar av

andra konkret koppling till be-tion, Internet. Mengör en mer
Äventraktar och skrivmaskiner elektroniska ochIT.pennor som

telekommunikationstekniska alltidbetraktasting inte IT,som
fåtalexempelvis det endast talar Bankomaterär ett personer som om

ber exempel Bankomaten kan tekniskjag IT.när sägasom vara en
lösning väl integrerad vardagslivet bankkunderna,isåär attsom som
använder den, reflekterar kring det forminte äratt en av
informations- och kommunikationsteknik. förklaringEn ärannan

det glest mellan bankomaterna landsbygden och dejustäratt
därför erfarenhethar liten använda dem.attav

Vardagens verksamheter olika erfarenheter och kunskaperger oss
flestakring densamma. de allra domineras vardagen skapaFör attav

försörjning. därför oftastmed kan relateras tillITMöten
förvärvsarbete eller företagande, erfarenheter tekni-sådanaeget av
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ken därför förkan den dominerande grundenmånga sägas utgöra
för tolkningen själva använder haIT. kan lättareDe IT attav som
förstå tekniken och dess konsekvenser diskuteras det offentligainär
samtalet.

finnshar det skillnader hur begreppetvisat sig i ITDet att an-
vänds olika platser, vid tid. platser blir detvissaPå ettsamma
hippt begrepp använder oreflekte-ganskasigmånga ettsom av

kommun, denna studie,ingår i har kommu-Isätt.rat etten som av
nalråden hårt och drivit frågan, främst vad gäller småfö-ITsatsat

föroch utbildningar arbetslösa. använderDär många män-retag
fyllerniskor begreppet de det med olika innebörder, utifrånIT, men

erfarenheter, kunskaper och behov den aktuellai situationen.egna
talade internationalisering, andra elektroniskNågra personer om om

handel och ytterligare andra möjligheten chatta internet.attom
de olika tolkningarnai dock de koppladeGemensamt attvar sam-

framgång,begreppet med utveckling och effektivitet. Sådanaman
begrepp dominerar den allmänna såväl nationella internationellasom
samtidsdebatten JohanssonIT 1998.om

kommun formstartade tele-IT-satsningarna iI en annan av en
långt begreppet etablerat; här använderinnan IT invånarnastuga var

fortfarande hög grad begreppet data föri beskriva, sakatt samma
andra platser lägger begreppet betraktasi IT. Datasom personer

då komplicerat kunna för hänga med inågot måste attsom som man
samhällets utveckling, alltid själv har kon-inte någotmen som man
troll får de bor de olikaDärigenom platserna olikaöver. som
bilder och dess användningsområden. förIT Förståelsen ochav
användningen förutvecklas olika ochIT, inom POLOav ramen

därför.varierar

påFörsörjningsmöjligheter landsbygden
Människor landsbygden har, likhet med alla andra människor,i

vardag7.olika förutsättningar och formar derasintressen Ensom
del vardagen består skapa försörjning, förvärvs-stor attav av genom

företagande.arbete eller Möjligheter skapa försörjningeget att
platser landsbygden beroende de och restriktionerär av resurser

finns förplatsen och tillgängliga den enskilde. Försörj-ärsom
ningsmöjligheter grundförutsättning för människor skallär atten
kunna bo plats. historien har människor mycketvaritGenomen
uppfinningsrika för försörjningskapa platser med tradi-att som
tionellt haft de oattraktiva förutsättningar.mått mest
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förteknisk ökar möjligheterna sådankanIT resurs somvara en
definitionuppfinningsrikedom. landsbygden, liggerPå som per

användas fördistans från och skulle kunnaservice, ITstörre orter
minska de upplevda avstånden. kanIT så sättatt vara resursen

det det för alla.landsbygden, det säkertinteär ärattmen

Reichs arbetskategorier

försörjningolika med hjälpkategorisera IT utgårFör att typer av av
post-industriell arbets-från Robert Reichs diskussionjag E. om en
948. Reichmarknad boken Tbe war/e intresserari Nations 1991/

för förändringar den amerikanska arbetsmarknaden relationisig av
direkt till utvecklingentill global ekonomi. relaterar inteHan aven

framställ-kan det utläsas hansarbetslivet, implicitIT inom urmen
har iakttagit, vad han kallar, olika arbetskategorier, därning. Han tre

arbetskraften internationell konkurrens.den amerikanska iagerar
symbolamzlytiskaReich kallar dessa tjänster, rutinmässigaär: pro-tre

finns detduktionstjänster och dessapersontjánster. Förutom tre en
fjärdedel denenligt Reich, omkringutgörrestpost av ame-som, en

arbetskraften, här återfinns bland andra sådanarikanska utvin-som
exempelvis jordbrukare Reich Dessa1994:159.naturresurser,ner

från Reichtill skillnad de arbetsroller intres-utvinner naturresurser,
information för försörjning.för hanterar skapasig attserar som

identifierarsådana där ochSymbolanalytiska tjänster är personer
utförsproblem samordnar resultaten.löser tjänster iDessasamt

dessakonkurrens global marknad. Reich tolkning lämnarIen
fysiska förankring. Företagsledaren lever längreintesinpersoner

Vardagendagligen fabriken där han tidigare arbetarna.mötte
flygplatser konferenshotellför företagsledaren ochutspelar sig

företagsledare, finansiärer och konsulter.där han andramöter
förproduktionstjänster finns, enligt Reich, handRutinmässiga att ta

ungefärmängd rådata behandlasden måste"...somenormaom
löpande banden...enformiga arbetarna vid desättsamma som

handlar sådanReich servicePersontjänster1994:155. attom
därmedutföras individ för och säljsintemåste av en annanen

utförsvärldsmarknaden Reich innebär tjänstenDet1994:156. att
kunden och denpersonligt ansikte ansikte mellani möteett mot

vad utförsutför Exempel sådanaservicen. tjänster är som avsom
busschaufförer och hotellanställda.exempelvis daghemspersonal,

fokuserar försörjningen, påverkarReichs arbetskategorier som
flera Olika försörjningsstrategier olikavardagslivet möj-sätt. ger

arbetstid och tillgångenligheter till välja bostadsort, sinatt att styra
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till ekonomiska Vardagslivet formas därförkring arbetet,resurser.
väljer kalla de olika symbolanalytiker,jag rutinarbeta-att grupperna

och servicearbetare. Därmed dock alla symbolanaly-inte sagt attre
tiker eller servicearbetare lever och har värde-sättsamma samma

ifrån.långt arbetsformernaringar, logiken detvisar iMensnarare
arbete utför och kring vilket de skapar vardags-sittsom personerna
liv. symbolanalytiker, jag har stark ochDe mig mött,som anser en
jordnära förankring den lokala platsen skillnad fråntill Reichs
rotlösa kostymklädda symbolanalytiker ständigt språng.ärsom

symbolanalytikerMina kan med sig världen till lokalsam-sägas ta
hället till skillnad från Reichs begreppsvärld där de helt lämnar lo-
kalsamhället.

Arbetet de olika arbetsrollerna fungerari enligt olika principer.
för arbetet lönen -förErsättningen och rutinarbetarenservice--

relaterar oftast till arbetstiden. symbolanalytikern däremot kanFör
betalningen förske tid, förviss viss eller baraprestation atten en
kunskapen finns tillgänglig. Rutinarbetaren oftast stilla vidsitter sin
dataskärm och hanterar informationen. fin-Servicearbetaren måste

platsen där kunden finns. Symbolanalytikern behöver oftanas
träffa eller medminst andra symbolanalytiker för kreativtprata att
kunna lösa uppgifter. Symbolanalytikernasina upprätthåller så

kompetens ochsin bevarar informationsövertag jämfört medsätt ett
andra. kunskap och kompetens förannorlundaKraven rutin-är
respektive servicearbetaren. utför rutinarbete kan lättPersoner som
bytas Rutinarbetarna lär teknikensig och använder dengångut. en
sedan ochrepetitivt rutiniserat servicearbetarenFörsätt.ett
handlar det lära och bemötande.sig rutiner sociala kom-Denattom

utvecklas servicearbetet bliri sammanhangi mångapetens som per-
sonbunden. kvalitét kan delvis ligga iBarnomsorgens sägas perso-
nalens kontakter och relationer med de barn de dagligenjust möter.
Lanthandlarens långa och breda lokala kännedom hon/ hangör att
känner kunder och kan för informations-sina den lokalastå
spridning, eller skvaller. Ingelstam kallar sådan service1996
för organiserad medkänsla. Servicearbetarna utvecklar och upprätt-
håller den lokala ordningen, för anknyta till Hägerstrands be-att

välinformerade platsen och detDe sker där, deärgrepp. om som
kan till del kittet lokalsamhället.isägas utgöra

Rutinarbetarna ofta både förvad gäller tid och innehållet istyrs
arbetet. Servicearbetaren har diffusare kring innehållet i sittgränser
arbete. Innehållet kan till den aktuella situatio-sägas anpassatvara

där målet kunden det han/ hon efterfrågar denijustär attnen, ge
situationen. kan ibland innebära förarbetet kräver tidDet att mer
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efterfrågas. Symbolanalytikerna där-lyckas den serviceatt ge som
utvecklakunskap, vilken de ständigtlever sin måsteemot egen

framhålla. del symbolanalytikernsoch Kompetensutveckling är aven
har självbestämmande ochdagliga arbete, där de måttett stort av

inflytande arbete.organisering sittöver av
olika dekommer låtajag någraNu möta treatt er personer ur

baserasarbetsrollerna. beskrivningar dessaolika Mina av personer
identifieras.flera för de skall kunnainteattpersoner

symbolanalytikernasvad vill där villAtt göra man man -
vardag

flyttade frånträffa storstaden och hemvill låtajag JanFörst somer
företaglandsbygden, sedan det han arbeta-till barndomshemsitt

flyttat denverksamheten till utlandet.de Påprogrammeraresom
fiske och jordbruk byggdegård där hans far knappt hade överlevt

Åsa, havet. villoch hans fru villa med utsikt DeJan, över geen ny
Åsalandsbygden. arbetarbarn möjlighetensina växaatt somupp

elva mil bort passande kollektivtra-gymnasieskolalärare utanen
fik, grad hennes vardag. sikt hoppas hon kunnavilket högi Påstyr

hemifrån. försörjdearbeta med skrivbyrå tiden de sigFörstaen egen
försökte mäklarbyrå, detavgångsvederlag.Jans Jan starta menen

det finns närheten.gick vidare iinget mångatrots att sommarstugor
därför han ringdesökte tjänst NärJan som programmerare. uppen

företaget Stockholm.han han ville arbetadem iinte Hanattsa
distans. harfick jobbet detta och han arbetar Företagettrots nu

telefonabonnemang med kort-installerat och specielltISDN ett
företagets växel villan. arbetar han hemma villani iNunummer

far fiskade. månadenmed utsikt viken där hans vecka iEnöver ar-
träffaför och kollegor.betar Stockholm mediJan mötenatt vara

föräld-hemma hämtar han dag barnen detarbetar varjeNär Jan
hundarna.daghemmet och långpromenader medrakooperativa går

han har det bästadetta livskvalité. uppleverHanHan säger är attatt
fast stimulerande arbetsuppgifter ochvärldar; inkomst ochtvåav en

friheten arbetstiden och möjligheten bosamtidigt själv attatt styra
han hans familj har det bra.där han vill och där vet att

familjerträffade hade hennes barnMonikaNär man egnaen ny
plats.och klarade själva, hon kunde livsig Avnyttstarta ett en ny

sambo till litenslump kom Monika och hennes blivande Roger enen
deskuggan fjället. köpte gammal gårdi De rustat uppav en som

gamla Halvaoch fyllt med och minnen.nya gemensamma egna
fjället. andra sidanhuset bostad med utsikt Påär uppemot motner
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den lilla fönster och därsjön har de arbetsrum.varsittvätter stora
har firma förmedlarsin kontakter mellan olikaRoger egen som

sågverk och skogsägare. han har skogens bästa jobbHan säger att
där han kontorsstol och hjälp fax, telefonsitter i sin med ochav
dator samordnar träden blir till brädor och vidare till hus ellerså att
möbler snabbaste och billigaste Monika vällyckassätt. änmer
fylla dagar och plånboksina olika uppdrag. arbetadesin Honav
tidigare lektor högskolan och undervisar hon folkhög-som nu
skolan, och ledergymnasiet studiecirklar. ocksånågra Hon ger
datakurser eftersom hon tycker det viktigt människor läråratt att

använda har knutitsig IT. kontakter hem-i sinHon mångaatt nya
kommun och formuleringenhar delaktigvarit i kommunens IT-av

Emellanåt försökerstrategi. hon hinna med måla och skulptera,att
egentligen det därför flyttade; förhon alldelesattvar en egen
ateljé.

Åter- och inflyttare skapar lokala ordningarsom nya

Både Monika och hennes familjoch hans med sigJansamt tarman
erfarenheter och verksamheter från andra platser till den plats
landsbygden där de bor. internationella företag fanns inteJans stora
tidigare den lilla skärgårdskommunen, finnsirepresenterat men nu
delar det där och den kompetens för finns övervåning-stårJanav

villan bredvid fiskarstugan.i finns därför för detmöjligheterDeten
globala företaget form spin-off effekt Skärgårds-någon iatt ge av
samhället. Monikas arbete tillför kunskap och förny nya resurser
dem bor fjällbyn och omkringi kommunen.i Rogersruntsom ar-
bete skulle kunna utföras helst, han denästan säger attvar som men

arbetar sågverksbranschen harinom tilltro till honomstörresom nu
han bor skogslänen.inär ett av

Alla symbolanalytiker återflyttare inflyttare,jag ellermött ärsom
det vill de har flerabott platser de kominnan till den härjustsäga
platsen. har tillägnat andra kunska-De sigså sätt resurser som-

erfarenheteroch vilka de med till platsen landsbyg-sigtarper -
den. bidrar således alla till förändra den lokala ordningen.De Enatt

pocket of local order kan ha utvecklats dessasägas närny personer
dragit till platsen. Symbolanalytikerna med ord-sigtarnya resurser

från andra lokala tidsrumsfickorningar till den plats landsbygden
där de bor och Verkar. dock säkert deDet inteär att nya resurserna
integreras lokalsamhället, flera inflyttadei orsaker. kanskeDenav

vill eller kaninte dela med kunskap erfarenheter,sig sin och sinaav
de bor där sedan tidigare kanske deinte intressenågotsom ser av
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emellandemkommunikationenkaneller så vararesursernanya
for-varandra.förstår Defulltde inte ärgrundgrusad utattav
detharochskattbetalar ärfolket,del rösträtt,mellt mensomaven

gemenskapen.lokalatill dentillträdedesjälvklartinte att ges
de-nationelladenåterkommer iochMänniskor JanRogersom

m.fl.Johansson 1998.distansarbetarekringreklamenoch ibatten
omgivningenfinns idekan nyttjaDe är somresursersompersoner
förändringarbehärskakandistans. Deochhållbåde nära mer

frågor kommerbidra tillkanomvärlden. Desker i uppatt nyasom
offentligalokalsamhälletsikanske hanterasoch sättannatett

diskussionantagande.första DennaDahls ärenligtdiskussionen,
storstadens mening,debatt ioffentliginte ettmer avsnarareen

dag-butiken,imänniskor,mellanspridssamtal mötssomsom
skval-viddet liknaskanutomståendeskogen.eller Avihemmet en

betydelse-ochpositivtdetuppfattasinblandadedeler, sommen av
förförståelseskaparplatsen. Detgemenskapenstärkafullt för att

Därigenomförändringar.uppfattarandraoch hurdär skervad som
platsen.folketupprätthålls

traditio-delvisbryterbeskrivithärsymbolanalytiker jagDe mot
dockde inteuppleverkvinnligt.och Detmanligtnella mönster av

annorlundaändå såMonika jag änproblem.själva äratt,saettsom
intetänker jagdetdet ingen ärhärbor sådem är attsomsom

hämtarlanthandeln,handlar ihär.kvinnorna Att Janandradesom
andra bynde ityckerdagarnahelahemmaochdagis gårbarnen

hem,flyttat såändå Nilskonstigt. Haninte så ärär somson
vad hanförstår intefortsätter,ochde "mendet är, sägervet vem

eftersomgemenskapenlokaladeninkluderas ikanJangör". sägas
föräldersjälvhanochföräldrarsina ärkontakterharhan attgenom

arbete inteutveckling.och Hansskötsel ärdaghemmetsoch deltar i
gemenska-lokaladeninkluderas itill hanbidrar attsomresursen

förrestriktionuppfattasdet kan attensomsnararenogpen,
med.komma

lokalsam-engagerade ipolitisktsymbolanalytikernaFlera ärav
ellerintresseorganisationerandrapartipolitiken, iinomhållet. Några

engagerade sigochaktivainte sägerbygdegrupper. Delokala ärsom
flyttade hit,jagdemdetta. "närbortvalt Enhaaktivt varatt:saav

hellerfannsdet intetidigare såvad gjortjagvisstedet ingen som
godaharskulle Denågot.jagoch förväntningar görakrav att

diskussionenlokaladendeltillmöjligheterför och att ta avresurser
föränd-delaktiga ioch därigenomutvecklingsamhällets varaom

denstärkabidra tillkan sålokalsamhället. De sättringar attav
ochÖkadefårdärigenom störregemenskapen,lokala resursersom
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handlingsutrymme. Exempelvis Monika kurser bya-i IT isom gav
lagets datasal, placerats det lokala kommunala biblioteket.som

bidrarHon till många, inte minst kvinnor, lär sig både förståatt att
tekniken och kunna hantera den verktyg vardagen.i Samti-ettsom
digt IT-kurserna ytterligare tillfälle förär ansiktemötasett att mot
ansikte och utveckla den lokala gemenskapen.

Rutiner utförs helst- rutinarbetarenssom vardagvar som

flyttadeMaria till fjällen i november för åka skidor under vinter-att
Förra gick honvårensäsongen. gymnasiet södrai Sverige. Honut

märkte det gick mycket hon kunnatsnart att änmer pengar ana
kompisså tipsade jobbnär callsemesterorten en om ett center

kändes det lösning för inte behöva åka hem till föräldrar-som en att
arbetar hon fyraNu kvällar veckani mellan fyra och nio, vilketna.

innebär hon kan åka skidor hela dagarna. callPåatt ett center tas
samtal eller rings för olika företags räkning. sitterHonemot upp
olika arbetsplatser varje litetgång. Varje bås, den enskildautgörsom
arbetsplatsen, innehåller dator, telefon med head-set och någraen en

Maria lärde sig jobbet: första dagen fick hon sittapapper. snart
bredvid kille jobbade där förra också, redan andrasäsongenen som
dagen ringde hon själv några samtal och den tredje hon igång.var

ringer honNu för marknadsundersökningar för reklamfilmmest
och radiokanaler. Frågorna skärmenstår och hon ringer ett num-

bredvidstår och datorn har valt specifikmer som som ut ur en
hon ringer demNär anmält de lyssnar radio-vissagrupp. som att

stationer i Stockholm, kan hon spela olika melodier för frågaupp att
dem hon intervjuar vad de tycker just den melodin. Mariaom om
gillar jobbet, det viktigaste det hon kansåär justgörmen att stanna

denna plats och åka skidor.
jobbadePer liten industri, blev arbetslös. A-kas-Nären men

seperioden slut hansansåg arbetsförmedlarenästan han skullevar att
börja Datorteket, han datorer inte förnågottrots att attsa var
honom. efter denMen månader långa kursen hade han ändrat sigsex
och fick direkt arbete call i hus Datorteket.ett center samma som

hanNu kundtjänsteni olika företag, hanstörresvarar ett par
tycker det intressant och han har lärt delär dessa företag ochen om
deras verksamheter. Under period hans familj saknadenären
barnomsorg, arbetade kvällstidPer call ochsamma center var
hemma med barnen dagtid. Under denna tid ringde han i stället

människor och sålde bland kabel-TV abonnemang.upp annat
Eftersom lönen då baserad ackord blev inkomstenså ojämn.var
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projekt. Detcoach ioch arbetardagtidtillbakahan ettNu är som
utbildaroch hanjobbarandradeochhan planerarinnebär näratt var

och gillarjobbetmedtrivssamtalen. Handem attemottarsom
utanför jobbet ifinnsförviktigaste Perflexibel. Detarbetstiden är

jaktintresselandet.gården Hans ärgamlaoch denfamiljen stora
arbetettackdeltillkan hanochhinnerdetoch fiske, stor vare

call-centret.

te/efonbandetlöpandeDet

TeknikenIT-arbetare. ärdenRutinarbetarna är stora avgruppen
sådanadefinitiondeocharbetendessasynlig imycket är somper
verksamheterbesökthar någrahelst. Jagutföraskan nästan somvar

därarbetsplatsercallför Detkallassvepande kan ärlite centers.som
företag.andrauppdragellerinringeranställda antingende ut av

ochtelefonibaseradeolika tjänstersäljersådantFöretaget som
databashantering.

resultatetband,löpandeindustriarbetets ärliknarArbetet men
ReichsMedprodukt.fysiskoch inteinformationöverföringar enav
löpan-"detochrutinarbetekallaskunnacall-centrenskullebegrepp

mindreupprepningardetindikerartelefonbandet. Det ärde avatt
arbetet iutförutförs.arbetsuppgifter De äravkortade somsom

skalldetid vadkortoch de lär sig göra.utbytbaraprincip
handlings-litetmänniskornahartelefonbandetlöpandedetPå
fulltarbetedetlåsta iarbete. nästanDei sitt utär somutrymme

för dessablir inteTeknikende själva.andra änpersonerstyrs av
arbetet. Deihandlingsutrymmederasökarmänniskor något som

dessatekniken. Påbehärskafulltkompetenssjälvahar inte utatt
tekniskadelöseralltidfinns det någonarbetsplatser somannan

dendär lär sigarbetararbetet.under Detillstöterproblem somsom
deproblem,mindrelösaoch kananvänderde självateknik men

och hurhängerför hurförståelsesaknasig sammansäger systemen
Även arbetenför dessautbildningar"burkarna.ifungerar innedet

inriktadefall justflestadede ioch repetitiva,rutiniserade ärär
kompetensutvecklande åtgär-Således intearbetet.aktuelladet ger

hand-människorcallspecifika störreinriktadeder, centers,mot
lämnafårdeeftersom svårtmindrekanskelingsutrymme, attnästan

beroendedeSamtidigtellerförutbildatsdeföretag ärdet av enav.
företaget.aktuelladetanställningosäker

utanför arbe-och intressenaktivitetertycks hademflestaDe av
arbetehavill dedärförviktiga,tyckerde är ett gersomtet som

gällaverkarengagerande. Dettaföralltoch inte är oav-sompengar
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de arbetet de tillfälligt befinner sig platsennär ellersett tarom
det de bo kvar längre tid. borDe där tillfälligtom attavser en som

blir inte del folket formelli mening, det blir deen av men som en
längre tid bor platsen.

De arbetar dessai miljöer sigyngre sägerpersonerna görasom
det under begränsad period då de vill bo just denna plats.en
Målet för dem platsen och deär nyttja speciellaatt vara resurser

de värderar där. kanDe sannolikt skapasåsom sätt störreett
handlingsutrymme sikt i sitt arbetsliv. Flera dem arbetetav attsa

derasi vardagsliv och ökar handlingsutrymmetså sätt ipassar
vardagen helhet. ramtidsutsikternaF deti aktuella arbetet talarsom
de inte det finns synliga utvecklingsmöjligheter, de talarom, men

det möjlighet ha länk till arbetslivet eller skapaom som en att en att
försörjning för något de vill, tillgöra exempel studier,att annat

till eller leva under hel förspara en resa säsongsemesterorten en
kunna åka skidor eller segla. blirDe denågon i lokalaatt gemenska-

bildas platsen kring intresse, exempelvis åkaper som ett att
snowboard.

de blir formellMen i demokratisk mening inte del folket, såen av
länge de folkbokfördainte platsen.ärsom

Service för bofasta och besökare servicearbetarnas-
vardag

Birgitta vårdbiträde inom äldreomsorgen.är arbeteHennes har
förändratsår flera Gemensamt för alla förändringarsätt.senare är

dock det skall fortare och kosta mindre. Ibland uppleveratt nu
hon den teknik används arbeteti vardagenatt gör ännusom mer
stressad tidigare. äldreDe i det "boende"än där hon arbetar har alla
larm i bostad.sin larmDessa kan form IT.sägas När devara en av
äldre larmar registreras det dator i Birgittas arbetsrum och deten
blinkar lampa deras dörr. Ibland känns detöver deten som om
piper och blinkar överallt", Birgitta. det blir lättaresäger När för de
äldre be hjälp och samtidigt mindre med personal, blir detatt om

hinnasvårare med. Under period har Birgitta varit tjänstledigatt en
för med utveckla databas för information deatt attvara en om
boende, exempelvis anhörigas och telefonnummer, vårdbehov,namn
medicinering och läkarkontakter. Med hjälp databasen blir detav
lättare lägga schema för personalen eftersom det tydligt framgåratt
vilka behov hjälp de boende har. Men Birgitta, dettyvärr, sägerav är

vårdbiträdena tittar databaseni och använder den. Trotsav som
de alla fått halvdags individuell utbildning databasenatt ochen
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med dethinnerintedatakurser. "Omytterligare allmänna manman
vårdarbetetutvecklaochlära sigdet svårtärgöra nyttär attsatt att

bete-kollegorsförklara sinaförBirgittahjälp IT,med säger attav
ende.

skärgårdensamhälle ilitetikassan ICAarbetar iMartin ett
underoch sommarsä-med båtturister sommarstugeägaremånga

devinternunder Påbofasta vintern.med är tre somsongen, men
butikendrivertio. De strä-ochbutikenarbetar i somsommaren

städerna.butikerna iiserviceupprätthållaefter somsammaattvar
och deon-linebetalkortsterminaler, tipstjänstblandfinnsDär annat

Alltutlämningstjänst.Systembolagetsochför apotekombudär
Detomsättningenden högatackdedetta klarar sommaren.vare

servicebordem åretkan änbutikeninnebär omrunt mersomgeatt
introducerartekniken dekundunderlaget. Denendadetde nyavar

hardedet viktigasteochtycker Martin,komplicerad, ärinte attär
detteknikenmedarbetardemefterfrågar. ärvad kunderna För som

Martin mångaalltid igång. Mendethantera,enkelt är sermestaatt
utveckla servicenskulle kunnahjälp ITmeddehurmöjligheter av

be-skickakundernaförmöjligttill Det att ennästa voresommar.
sedanfrån staden,de åkerfaxeller innanmedställning e-postmat

denkunde de hämtaplocka ihop såpersonalenkunde uppmaten
tekniskafarstukvisten.till Deleveraddenmedochtilleller

mycket sårbara.samtidigtdemibutikenfinns görsystemen som
ringlarsemestertiderfungera islutarbetalkortsterminalenNär att

manuellttidlångoch detbutikenlångaköernasig atttargenom
fall.vanligaknapptryckningar imeddet gårgöra ett parsom

på platsenförankringmed djupService

olika slagsmed mångakategorinbredastedenServicearbetet är ar-
där kun-till platsenbundnaservicearbetenarbetar ibete. ärDe som

försörjningskaparMänniskorfinns.den eller servicetagaren genom
formdennaiServicenservice.ochoffentlig i privatbådearbeta iatt

Även delarvissaansikte.ansiktemänniskorfrånutgår möts motatt
detservicearbete,betraktas ärskulle kunnarutinarbetet mensomav

Servicenäringenmänniskor ärutföraskan möts.sådant attutansom
inkomstkälla.där turismensamhällendeomfattande i är storenmer

normaltmänniskorserviceformerspeciellautvecklasDär somav
tillexempel intetillskidor höråkavardag. Attefterfrågar siniinte

hotell.bohellerflertalet, inteför detvardagslivet attstora
direktlikaITanvändningeninteservicearbetensådanaI är av

dessaimplicit ifinnsTeknikenandra.dehos personersmersom
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vardagliga arbetssituationer. De exempel här därföråterges ärsom
inte lika tydligt relaterade till IT de tidigare. De människorsom som
arbetar dessai serviceyrken reflekterar inte desättsamma som
andra den teknik de använder i sitt arbete för förbättra servi-om att

Tekniken detta falli väl integrerad i verksamhetenär och dencen. är
utformad för vad den skall användas till Exempelvis taxichaufförer

har liten dator för hantera beställningar och betalningar-som en att
taxiförareMen betraktar IT denna. taxametern, trotssom att

innehåller både data- och teleteknik och hanterar informationsom
och kommunicerar med andra taxibilar och bokningscentralen.

Sannolikt detta verksamheter siktär kommer utveck-som att
las och då kommer kunna hanteras enhetligtatt sättett mer som

arbetskategori. dockDet intressant dennaär Reichen att grupp som
tillskriver inflytandeminst och handlingsutrymme, deni tolk-men
ning jag skapat utifrån dem jag landsbygden, verkar demöttsom
ha handlingsutrymme. Tekniken möjligheter baraintestort ger nya
för dem arbetar inom servicen, lika mycket för kunderna.som utan

arbetsuppgifterMånga överförs till kunden får arbetaså sättsom
för servicen, kan den utförd till lägre pris.mer men som ett

formDenna self-service delvis kan undergräva försörjnings-av som
möjligheterna i servicenäringen Ingelstam till1995:154 delser en

konsekvens de ökade kostnaderna för personalintensivsom en av
tjänsteproduktion. detta fallMen i blir de möjligtså sätt att upp-
rätthålla servicen den glest befolkade landsbygden.även När
service inom flertal olika områden, exempelvis olika serviceverk-ett
samheter bank, butik och turistinformation hanterassom posten,

utvecklas verksamheterna och därigenom skapasgemensamt nya
handlingsutrymmen. kunden finnsFör servicen plats ochsamma

eller kan försörja sig kombination olikaetten par personer en av
Servicetjänster. Fler kunder kan efterfråga service lands-mer av
bygden och behöver inte åka till städer, eller alla inköpstörre göra
innan de kommer till landsbygden. finnsDärmed försörjningsmöj-
ligheterna kvar landsbygden och folket platsen har möjlighet

bo kvar och utvecklas.att

Landsbygdens folk

Arbetsformerna, jag skapat utifrån Reichs kategorier, bidrar tillsom
fördjupad förståelse för försörjningen kan olika relationien att utse

till användningen IT, det antyder också människorav men att
förhåller sig olika till lokalsamhället och dess styrelse. vill jagNu
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hurfolket ochsyftet; vilkafrågaandra ikring min utgörresonera
stärkas.kunnaskullelandsbygden,folket

plat-beslutanderättharfolket deformell mening överI är som
erhållsBeslutanderättenanvänds.ochuppfattasdehurresurser,sens

haroch därigenomplatsenfolkbokförda rösträtt.de ärattgenom
finansierasangelägenheternade attHanteringen avgemensammaav

delärfol/eet desocial meningskatt. ärbetalarfolket I ensomen mer
med detillhörighetkännerochgemenskapenlokaladen somav
försörjningderashurplatsenbormänniskornaandra oavsettsom

organiserad.är

Tidsrumsfickornas resurser

lokal tidsrums-helhet hanterasLandsbygden kan inte ensomsom
omfattande.förocholikheteralltförinnehåller mångaficka, den är

huvudsakligen åter-finns vissadetMen resurser somgemensamma
förutsätt-grundarrestriktioneroch vissalandsbygdenfinns som

ochSådanalandsbygd.kanför vadningarna sägas resurservarasom
tillnärhetenmänniskor,mellanavståndetfrämstrestriktioner är

gemenskapensamhällenaslokalamindreoch denaturen
hurbegrepplandsbygden ingår näradefinitionensjälvaI omav

fördragutmärkandeavståndbor.människor Storavarandra är ett
restriktiondominerandeförAvstånden mångalandsbygden. är en

ifrånlångtvillför turisten,livet.för det dagliga Däremot varasom
avstånden ikanlandsbygden,tidlängreochstorstaden stanna en

för turistenblirAvståndetefterfrågas.vadsig resursensomvara
restriktion.än ensnarare

oftaochlikaskermänniskor intemellanMöten spontant
Å andrabormänniskordärsamhällelandsbygden i tätt.ettsom

bety-blirändock skerdekan det såsidan möten meratt somvara
spelartelefon,formiminstdeltar. IT, intedelsefulla för dem avsom

platsen. Densamhörighetensocialaför denrolldärför storen
exempelvislokala servicendenmedmänskigheten, iorganiserade

mellanbyggerdistriktssjuksköterskan,eller mötenlanthandeln
utvecklasochupprätthållseller ITmedmänniskor. På så sätt utan

avståndengemenskapenlokaladen är stora.atttrots
lands-verksamhetermellanochmänniskormellanAvstånden

verklighet,fysiskmedfylltbygden inte ärär utan entomrum,
bemärkelsevidareeller iSkogen,ofta skog.landsbygden natu-enav

formule-härlandsbygden. Såfram positivaofta ilyfts termerren,
hemsida:sinkommunsig enra
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Café hittarOpera baraDu i Stockholm. Dramaten, ochOperan Vasan
likaså. Hötorget, och andra kommersiellaNK tummelplatser saknar
också. detMen därförinte bor iär Gusum, Ringarum, Tyse-Gryt,

Skeppsgården/Ö. Ed eller Valdemarsvik. finns ställetHär i sådant,rum,
lika sällsynt för stockholmaren,är Sergels för harVisom torgsom oss.

Med allt vad det innebär livskvalitet.naturen. av
Valdemarsviks kommuns hemsida, http://www.valdemarsvik.se,

inledningen. utskrift 960904

lyfts framHär och ställs kontrasti till storstadensnaturen resurser.
skriver tillDe och med detta livskvalitet, då underförståttäratt som
livskvaliteten låg i storstäderna och hög landsbygden.äratt Lug-

närheten till och avsaknaden "tummelplatsef" kon-net, naturen av
lokala denna formulering.i aktivtDe valtstrueras som resurser som

flytta till landsbygden betraktar sannoliktatt naturen som en resurs.
svenskaDen landsbygden beskrivs ofta vacker och storslagen.som

Naturupplevelser förknippar med landsbygden,många baserade
bland litterära bilder landsbygden, exempelvis vadannat av genom
Astrid Lindgren givit i Ronja Rövardotters urskogar och Emil ioss
Lönnebergas agrarla idyller.

den besökerFör landsbygden under ärsom semestern naturen
ofta något positivt och eftertraktat, utgångspunkt för rekrea-som

bildertion. På landsbygden det alltid sol, detär nästanav oavsett om
vinter eller Landsbygden skildrasär i ständigt högtrycksommar. ett

och vill besökarnaså den,minnas hela upplevelsen positivtär ett
högtryck aktiviteter valts och förav utsom satts attsamman
tillfredsställa de önskemålen den tiden. borDe åretegna som runt

platsen upplever platsens kontraster under hela ochåret upplever
både hög- och lågtrycket.

kan betraktasNaturen tydlig lands-som en gemensam resurs
bygden kring vilken olika intressen blir såledesNaturenmöts. en
fråga den lokala dagordningen, exempelvis formi diskussionerav
kring anläggningar för turism, skall fjället bevaras eller bebyggasnya

liftarmed och skidnedfarter. Naturen hanterasär en resurs som
den lokalpolitiska dagordningen. blir därmedNaturen något som
folket platsen samlas kring.

platserNågra landsbygden populärare andra för männi-är än
skor bor i storstäder. kommerDe turister under den tids-som som
period då platsens kommer till fördel.sin borDeresurser mest
hotell, pubengår ochäter köper liftkort, fiske-restauranger,
kort eller skotersafari allt efter vad platsen har erbjuda. Mångaatt av
dem bor året platsen försörjer densig servicesom runt som

120



WIHLBORGELIN

ochplatsen varierar åretefterfrågar. Turismen överturisterna
Därefterturistentid medefter dendimensionerasservicen mest

Turistsamhällenaunderförrän präg-denanvänds inte nästa säsong.
utvecklasdetunder högsäsong,specielltdärförlas sätt enett
ordningfrån denavvikertider,dessavidordninglokal somsom

skidorternaharExempelvisunder året.gäller somresurserresten av
liftar och pistma-formidessadrar till turister,sig avresurser,men

kanplatsenFolketundervärdelösanästintillskiner, är sommaren.
besökarnadeupprätthållas många görså attsätt sägas somav

högsäsongenUnder helatillkanplatsens omsättas pengar.resurser
fol-ochdärfinns åretDels defolk. ärbestår två runtsomorten av

for-folket intebesökandeoch dels detformell meningket i som
dekandemokratisk meningtraditionellfolket.mellt tillhör I senare

inkluderas iintefolketbesökandeexkluderade. Detbetraktas som
gemenskapen.

fleraframhöllmycketdär VinterturismenPå är per-stor,ort,en
skid-först då den sistagemenskapen uppstårlokaladenattsoner

stärks kontrasterna.gemenskapsådanmaj.ibacken Enstänger av
för-förändras,grundenitillfrån veckasamhälletNär annanenen

Platsensgemenskaperna.de lokalaförförutsättningarnaändras
turisternaändras. Närde lokalaoch hanteringordning resursernaav

ochkundernamedtalachark-diskenihinnerplatsenlämnat mannen
sannoliktgemenskapen.lokala Kontrasternadenupprätthålla ger

förhopp-ochskillnadernasamtal,tillmöjligheterockså många om
skidåkareförändringarna.med Dekopplasningarna sammansom

fickdeupplevdebofasta inteoch blikvarväljer attstannaattsom
ellerandradentidigastförrängemenskapenlokalatill dentillträde

förrän dederasGemenskapen intedetredje ärstannat.sommaren
deoch Visarplatsendelaktigavillverkligendevisat attvaraatt

kvar.stannar

globaladetigemenskapenlokalaDen

borochföräldrarhos sinahemmaskrivenfortfarandeMaria, ärsom
arbetedetbetalar skattskidorten,lägenhethandandra ii en

där honstorstadskommunentillfjällkommunenlilladennahon igör
demokratiskpolitiskformellt iinkluderasfolkbokförd. Honär sett

gemenskapdendeltar ihonlokalsamhället,iinte inmening men
hon.därungdomarblandutvecklats sättär somsammasomsom

hanssåltbortaföretag långtfrånlönfår hela sinJan somett
inkomstdennabetalarhanvärlden,helakundertill itjänster
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ändock skatt den lillai skärgårdskommunen, där vad han görvet
och färre insatta vadi hanännu är gör.

lokala platsenDen har alltid förhållande till omvärlden. Grän-ett
andra platser upprätthålls och utvecklas dem bor ochmotser av som

verkar platsen, exempelvis och GlobaliseringenJan Maria. fårav
avspeglingar lokala platser. globaliseringensäven En paradoxerav
kan lokalsamhällen utvecklassägas globala kontakterattvara av
samtidigt de hotas. Exempelvis kan arbeta bostadenIan i isom
skärgården och de programmeringsuppgiftergöra tidigaresom
gjordes enbart huvudkontoret i Stockholm. Nu programmerar
han för verksamheter hela världen. kunden finnsNär irunt om

spelarJapan det, varken förjan eller kunden, roll hannågon iärom
Stockholm eller skärgården.i De jag kallar symbolanalytikersom
har alla lokal förankring, de framhåller och utvecklar.gärnaen som

dem arbetarEn aktivt för byalaget skall hand äldreom-av att ta om
deni kommundelen. kan såledesHär globaliseringensorgen sägas

leda till lokalsamhället utvecklas ochatt änges mer resurser snarare
Ävendet hotas globaliseringen. det möjligt boatt ärav om att var

helst helai världen så människormåste välja plats där de villsom en
bo och leva.

l T som resurs

kanIT både och restriktion för människor. Kompe-vara en resurs
Dahls inklusionskriterium. kanKompetens ITtens ettvar av om

påverka människors blir del folket. kan hindrasDe deom en av om
inte kan använda tekniken eller de känner rädsla för hur de skallom
använda den. harDe kompetens förstå tekniken förstårsom att
också frågor relaterade till hanterasIT dennär lokalpolitiska
dagordningen.

IT för dem har kompetens.är kanDe använda denen resurs som
i sitt arbete och utvecklaså försörjningsmöjligheter.sinasätt IT

för dem något teknisk infrastruktur,är de använderän denmer en
för förändra försörjningsstrategiersina och sin vardag. Besökareatt
med god kompetens kan använda förIT arbeta under förlängdatt en
vistelse landsbygden och stärkaså relationersina till densätt
lokala gemenskapen.

Att stärka folket på platsen

har visatJag kanIT utveckla försörjningsmöjligheterna lands-att
bygden och så det möjligt för fler bo där.sätt göra Menatt sam-
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hanteringendemokratiskatraditionelladendettidigt sigvisar avatt
längrekommunalskatten, inteochutifrånfolketbegreppet rösträtten

relation till IT.utvecklasarbetsformer ideapplicerbarär somnya
problem ioch hanteringenfolketDefinitioner gemensammaavav

ochstorstadengrundarpolitiken sigden nationella äratt normen
detochmaktutövningendemokratiskadenordningardess styr
lands-folket kommunernalämnas till ihandlingsutrymme som

folketför stärkamöjlighetervill härbygden. visaJag atttre
lands-levandegrunden försjälvalandsbygden, vilka sigi utgör en

bygd.
utifrån denlandsbygdens nyttjasförsta bördetFör resurser
från storstadensavvikandeskall tillåtasvilkenlokala ordningen, vara

restriktioneroch ihanteringenordningar. längeSå storsta-resursav
förlora.landsbygdenlandsbygden kommerordningenden attstyr

sammansättninghar uniklandsbygdenfrånställetiUtgå avatt en
lokal ordning,föranvändas skapakan somatt enresurser som

landsbygden.finnsuppfyller de intressen som
ochgemenskapernalokaladesådanandradetFör är resursen

landsbygden,medmänskligheten mångaorganiseradeden som av
Lokalalandsbygden.bofördel medupplevs gemen-attsom en

underifrånoch imänniskorhorisontellt mellanskaper uppstår växer
det möjligtgemenskapeninklusion idenna meningsamhället. ärI av
och deåterkommande turister,räkna sommarstugeägareävenatt

for-kopplat till dendagdet iplatsen. intevuxit Men äruppsom
folk. dessademokratiska inklusionen Omochmella politiska ettav

politikennationelladenuppmärksammas igemenskaper som en
levandestaden kanlandsbygden i såförutsättning än enannan

och utvecklafrån stadensutvecklas skiljtlandsbygd egnanormer
för hanteringenordningar resurser.gemensammaav

tilltillgångentredje bördet monetäraFör resursergemensamma
infor-hjälpmed justmöjligtökas.landsbygden Det att avvore

folkbokföringenkommunikationsteknik hanteraochmations-
betala skattmänniskorförmånadsvisvecko- eller så sätt attatt

aktuella tiden.denbefunnit under Dåde sigdärtill den kommun
finan-möjlighetbesökaremedmindre kommuner,kan många att

ochBåde besökareförväntar sig.besökarnaden servicesiera som
lokaladefinansieringenbidra tillarbetskraft kan dåtillfällig av

fastighetsskatt, idenalternativangelägenheterna. Ett att somvore
marknadsvär-de högaområden drivitsturistintensivamånga upp av

till-fjällsluttningar,eller vackrautmed kusten ifastigheterdena
platserfastigheten ligger. sådär Deden kommunkommer ärsom
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vackra vill leva där,många tillfälligt det allraän när äratt om som
vackrast, kan då från vackra tillomsättas monetäravyer resurser.

lägga skattesystemet,Att skulle bara indirekt påverka självaom
grunden för inklusionsproblemet. värld därI människor, kapitalen
och blir alltmer lättrörliga, delvis beroende denjust ökadevaror
användningen information och kommunikationsteknik, detärav
sannolikt nödvändigt former för finansiera de lo-prövaatt attnya
kala verksamheter bedöms och angelägna.som som gemensamma

formerDe inklusion och finansiering angelä-av av gemensamma
genheter giltigavarit samhällei dominerat industri ochettsom av
industriarbete rad oönskade effekter samhällei do-ger en ett som
mineras de arbetsrollerna: symbolanalytiska tjänster, rutinar-av nya
bete och servicetjänsteproduktion.

Min pragmatiska och landsbygdsbaserade tolkning demer av
olika arbetsrollerna kring IT positiv och förhoppningsfull förär mer
framtiden Reichs medscenario ökade klassklyftor globaliän en
värld. vill avslutningsvisJag instämma och framhållai den positiva
framtidstro och glädje jag hos människor arbetar medmöttsom som

landsbygden.IT precis deJag kan,IT intetror attsom men
skapa levande landsbygd, där den lokala gemenskapenensamt, ären

förankringen och kittet samhälleti hur försörjningen ord-oavsett
nas.

Noter

l Hädanefter dennai och deni allmänna debatten används den kortareuppsats
beteckningen förIT informationsteknik.stårsom
2Förordningen landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service SFSom

definieras begreppen1994:577 lands- och glesbygd. definieras glesbygdI §8 som
sammanhängandestora områden med gles bebyggelse och långa avstånd till större
sysselsättning och den definierasservice. I § landsbygd9 sittorter, genom

förhållande till glesbygden, Med landsbygd denna förordningi områdenavses
med liknande förhållanden glesbygdsområdeni enligt där det8 ärsom men
kortare avstånd till och länsstyrelsensservice. Det uppgiftstörre ärorter att

landsbygdsområden respektivei län.avgränsa
3Anders OlssonR översikt sådana fenomen i bok Elektronisksin demo-ger en av
krati. exempel han funnitDe dock sådan praktisk de fungerarär av art att som
komplement till real demokrati.en
4 elektricitet till datornFör krävs det fyra hål föri jordad kontakt.väggenatt en

därtill kunna kommuniceraFör telenätet krävs ytterligare förhål tele-överatt tre
fonjacket.
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studie-observationer och5 dåfältstudier vistelser intervjuer,Med jag ortenavser
förståelse och tolknings-frånmed helhetsintrycketbesök tillsammans orten ger en

arbe-människor olikamedför forsknin hargrund gjort intervjuerJag sättsom
kommunalabland andra tjänstemänharmed dessa kommuner. intervjuatIT Jagtar

IT-utbildningar ochdeltaroch anställda, arbetslösa ioch politiker, företagare som
IT-utbildningar, datasalar sko-callobservationerlärare. har gjortJag centers,

informationsmötenlorna och IT.öppna om
återkommande tankediffusför demokratin6Gemenskapernas betydelse är menen

bland andrauppmärksamhethar fått Putnam 1993/96.stor genomsom
använder begreppetvetenskapligt begrepp.7 tydligtvardag JaginteBegreppet är ett

rutinbeto-detvardagliga betydelsen.snarlikt den Dethär något äravser somsom
utvecklas och olikaflesta Vardagslivetsker de vardagar.och något utsernat som

hennes rela-enskild individ ochVardagslivet grundattider livet. ivid olika i är en
människor lokalsamhället.och andramed arbetskamrater ihushållet,tioner i

ochAllardt Fribergfritt bland andratolkning bygger 19901975,Denna
Wolvén 1990.

SNS-förlag,8 marknad inför 2000-talet,Arbetetssvensk översättning 1994I
Stockholm.

informanterna för-synlig för9 den likatekniken väl integrerad inteAtt görär som
Även förtill problem. migteknikenhåller till den i sigsig göra ettutan att som

sammanhang, dettekniken dessa inomforskare det isvårt "seär atttrotsatt
framhålls målet bör tek-maskin-interaktion oftamänniskateorier attatt varaom

användarendesignen sådan inteanvändningen ochniken instruerari sig är attatt
artefakten.föreller användningssättfunderar kring funktion För resonemang av

bland andradenna Norman 1993.typ se
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demokratinkosmopolitiskaInternet och den

Kajsa Klein

Utgångspunkter
mänsklighetens långsiktigaproblem form hotGlobala i motav

samhället och kulturen blir alltmeröverlevnad Ekonomin,existerar.
Är möjlig eller önskvärdglobaliserad. global demokrati Denens

för diskutera dessa gigantiska,utgångspunkt valtjagnormativa att
Forskarefrågor kosmopolitisk demokrati.abstrakta begreppetär

tillperspektiv brukar hoppmed detta sitt antingen Internetssätta
gränsöverskridandepotential eller till dedemokratiska NGOrnas

betydelse och delvis överlappande be-växande viktigt,Ett annat
försöker kom-Castells nätverkssamhället.Manuel jagHärärgrepp

föroch illustrera ochbinera perspektiven i någon mån avgränsaatt
www.oneworld.net, Webbplatsanvänder jag migresonemanget enav

för gränsöverskridande politisk handling.
uppläggning och röda trådar kanraderNågra textens varaom

dynamik.bild globaliseringensplats. Inledningsvis jagsin ger en av
förhåller detglobaliserande och hurVilka tendenser kan sigses som

Efter dennakosmopolitiska och nationellaglobala till det intro-
demokratimo-sedan den kosmopolitiskaduktion jag igenomgår

minskade makt. Sedandellen och den till nationalstatensrelaterar
följer och nätverkssamhället. analysensidor OneInågra nätet avom

webbplatsen kanWorld huruvidakoncentrerar migjag ses som
egentligenför kosmopolitisk demokrati. Vaduttryck Oneärett

World

Globaliseringens dynamik
networks ofinformationalization, enacted byGlobalization and

transforming world. TheyWealth, andtechnology, power, are our
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enhancing productive culturalcapacity, andcreativity,are our com-
munication potential Castells 68.1997:

globaliseringsdebatt har handlatDe de multi-årenssenaste om
företagensnationella ökade makt också fler valmöjligheter,men om

ökad öppenhet och kontakt mellan människor olika delarimer av
världen. ibland förstartpunkten den nuvarandeDet globali-sägs att
seringsfasen oljekrisens viktigt årtalEtt1973. annatvar utanvar
tvekan de sträcker betydligt längre, långt,sig1989, rötterna,men
långt, tillbaka.

Globaliseringen kan delvis fyraåtminstone med hjälpringas in av
ord alla börjar bokstaven samarbete, simultanitet,som stan-s:
dardisering, och symboler.

globalisering förutsätterAtt gränsöverskridande samarbete sigter
självklarhet. isolering, mindre globalisering.Mernärmast som en

har försvinnande liten delDäremot samarbetet globaliseringen av
dagordningen, globalisering nämligen hög försti grad, och ochär
främst, oavsiktlig konsekvens. Eller formu-Bauman 1998en som
lerat saken: den drabbarnågot inte någotär gör.som oss,

Simultanitet då spelar medier och möjligheter tillHär nya nya
och kommunikation roll. tidningen läsaiAtttransport storen om

det dygnets världsnyheter, samtidigt miljoner andra,senaste som
också medvetna denna samtidighet, uppleva si-är ärsom attom

multanitet. Stephen Tbe Culturei sinKern 1983 Timeutnämner
and det första världskrigetSpace till simultanitetstidsål-1880-1918
derns simultanitetsdrama. aktuella exempel skulle kunnaMermesta

TV-sända idrottsevenemang, UniversumtävlingenMiss ellervara
bortser från det sker olika tidszonerom i millenieskif-24attman

Tid. Vilket för nyckelord,år standar-2000. även nästatet, oss
disering. 1900-talets viktigaste nymodigheter den standar-En av var
diserade världstiden definitiva genombrott markerades då1913,vars

simultan, världsomspännande tidssignal utsändes från Eiffeltor-en
det de amerikanska järnvägsföretagen,Värt ärnet. att notera att var

politikerinte med världsmedborgardrömmar drev denna ut-som
veckling. eller mindre oavsiktliga konsekvenser.Resten Sym-är mer
boler slutligen. Kulturell globalisering handlar till del världs-stor om
bilder, kunna tänka globalt. här symbolerna kommerDet ärattom

och den främsta globala symboler förstås den logotyperiärav
flitigt förekommande bilden jordklotet självt. decen-De senasteav

rymdfärderniernas och satellitteknik har inneburit för-drastisken
ändring kunna jordklotet utifrån, helhet, någotäratt se som-
mycket och förmodligen underskattat.nytt
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Speciellt för globaliseringen den globala skalan, kan deti övrigtär
fruktbart skilja globa-mycket och heller alltidintesvårt attvara

exempel.från andra moderniseringen till Vi-liseringen processer -
och förändring.dare präglas globaliseringen både kontinuitet Variav

sammanfattning bygger delvisbestår det Följande UNDPnya
form världs-exempelvisaktörer, i WTO1999: nya av

gränsöverskridande sociala rörelser ochhandelsorganisationen,
standardiseringskommittéer, också verktygprivata men nya -

ochför bara exempel, reglerInternet nämna ettatt normernya -
globalmiljökonventionerdemokrati, sist inte minst,samt, enmen

och globaliseradkonsumentmarknad med globala varumärken en
populärkultur.

nätverk, ochMakten utspridd snabbrörliga globalaiär en ny so-
fram och mellan länderciokulturell hierarki håller inomväxaatt

skillnaderna Globaliseringens dy-och städer. regionalaDe är stora.
fortfarande fenomen främst världens städernamik rörär ett som

världsstäder York, London och Tokyo.och då synnerheti Newsom
nationellaförhåller det globala till exempelvis den nivånsigHur

modell med huvudnivåer:tänker migJag treen
det globala universalism, världsmedborgarskap,

kosmopolitism, flexibla medborgarskap,det kosmopolitiska2.
medborgarskap.nationalism, nationelltdet nationella

och kulturellainbegriper politiska, ekonomiskaAlla nivåernatre as-
medbörjapekter, här det de politiska istår Låtär centrum. osssom

första globala. Politik renodlat globalden den nivånivån, en
förstås totalitär bemärkel-det universell ijagmåste som ser som en

och världspolis harvärldsstat med världsregeringI ense. en en
inflytandemöjlighetvärldsmedborgaren praktikeni ingen utövaatt

frågorna. Medborgarsskapstanken medde globala ersättsöver
juridik.mänskliga rättigheter, politiken reduceras till

kanske kosmopolitik bygger tillKosmopolitisk politik eller
från och insikt detskillnad den globala pluralism äratten om

frågor hela mänsk-få, väldigt viktiga berörväldigt också sommen
väl det nationellaligheten. kosmopolitiska kanDet så somrymma

form rättigheter och byggerglobala särskilt mänskligadet i av
strukturer.:föränderliga kosmo-överlappande, institutionella Den

Tomlinson skiljapolitiska etiken det kan idé 1999att somvara
estetisk kosmopolitism innefattaretisk och visst uni-måttett av

faktumhyllar det människorversalism alla viktiga ärär attmen- -
kosmopolitism den har dragolika. Problem med parasitäraär att
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den aspekter tydliga flexibla,rörig. idénDessa två iär ärattsamt om
överlappande medborgarskap.

till nationell politik.sist, Nationellt faktumSå jag,säger ärmen
det nationella kopplat till det internationella och detär näraatt att

internationella dessutom föregå nationellakan det Problemetsägas
med denna förutom den byggernivå nationalism äratt natur-
ligtvis den begränsad. Vilket haravspeglasså i FNär ävenatt att

internationell fred ochsig säkerhet, eller Baumanägnat som
cyniskt konstaterar, global politik har hittills gällt1998:62 mest

upprätthållandet den territoriella ochintegriteten. Regimer stater,av
inte människor. skogar.inte Medborgarskap denGränser,
nationella har länge helt dominerande,nivån varit till den gradså att
det likhetstecken mellan medborgarskap och nationali-nästan satts
tet.

globala, det kosmopolitiska och det nationella.Det Vattentäta
skott existerar inte vilket också med kosmopolitik.är poängen

avslutning detta därförvill ordSom jag någraägnaen resonemang
sambandet mellan nationalstaten och globaliseringen.

talar globalisering får glömma bortDå inte natio-man om man
nalstaten. därför fortfarandeDels den påtaglig jordklotetär äratt -
uppdelat ochi territorier människor delsstatslösaärytterst -,
därför den och dess institutioner aktivt ofta säkert oavsikt-att men
ligt globaliseringenmedverkar föreställningi vanlig detEn är att
nationella och det globala ömsesidigt uteslutandetvåär attzoner,
både och finns.inte Vidare brukar vanligen händelseanta attman en

i nationell miljö RiksdagSverigest.ex.äger auto-som rum en av
matik nationell händelse. dock, bl.a.Detta så Sassenär ären som

visar, mycket problematiskt. har blivit1996, 1998 Det svårt att
skilja inrikes och utrikes. komma nationalstatens roll iFör att
globaliseringen studerar centralbanker, företagsstrategier ochSassen
domstolsbeslut. Vilka nationalstatens har globalise-institutioner iav

tidevarv fått inflytanderingens ökat slutsatserEn Sassens är attav
globaliseringen inflytandeoch dess platser och institutioneröver är
partiell den ochstrategisk installerar väldigt specifikasig iär-
strukturer. för globalaKapaciteten ständigtoperationer måste pro-
duceras och underhållas. Ibland används avreglering ochtermer som

förprivatisering beskriva frukten mellan det globala ochmötetatt av
det nationella. fångar enbart tillbakadragande,Detta intestatens
dess aktiva deltagande lagstiftningvia uppbyggandet deit.ex. av
ramverk vilkainom produktionen sker.

Under den moderna visade det detsig internationella ieran na-
tionella bl.a. ambassadsystemet främmandesmå öargenom av na--
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har listantioner inom Ruggie 1998:190. Nugränserstatsen
funktionella ofta informella motsvarigheter till nationalstatenmen
blivit längre, det för förmodernaallt lång tankarna till detså att
samhället. talar "global det globalaRosenau 1998 space",om

platsen där detta materialiseras. Sociala rörelser, stä-rummet, som
der, datornätverk alla och kompletterarregioner, deutmanar na--
tionalstaten viktiga områden.

Kosmopolitisk demokrati

politik handlar vilja och makt demokrati ordning,Om ärom snarare
och medborgarskap. utgångspunktenorganisation normativaDen

för denna artikel begreppet kosmopolitisk demokrati. Följandeär
beskrivning bygger där Politicalinte Re-imaginingannat anges

Studies Cosmopolitan särskilt artiklarnaCommunity in Democracy,
författade Archibugi respektive Held sig1999. Det rörav om en
refererande tolkning, heltäckande redogörelse.inte en

de kongruens mellan makt-utmaningarnaEn nåärstora attav
finnsoch det universallösningarutövning ingaDessvärreansvar. -

makten ändrar ständigt skepnad. framhåller,Bobbio viiSom 1996:
demokratin knuten till både freden och de mänskliga rättig-är nära

heterna. Demokrati medborgarnas samhälle, undersåtarna blirär ett
medborgare förrän de erkänns ha grundläggandeinte vissa rättig-

heter. fred, bemärkelse, förutsätter demokratiseringEvig i Kants av
det internationella forminklusive världsmedbor-någonsystemet av

förgarskap byggd respekt de mänskliga rättigheterna.
kosmopolitiska demokratimodellen denna insikt allvarDen tar

och innefattar förstärkandeömsesidigt huvudnivåer: demokratitre
demokrati mellan global demokrati. Olikainom stater, stater samt

procedurer förkrävs de olika bästanivåerna. Det uppnåsättettre att
mellanstatlig demokrati flertill exempel demokratiseraär att stater.
Gränsöverskridande folkomröstningar inslag.är ett annat

finns anledning centralisera alltför mycket till deningenDet att
globala världsstat med enda globaltnivån. Lösningen inteär etten
medborgarskap. hänger med detinstitutionerDe nya som samman
världsmedborgarskap modellen ska dels handha globalaingår isom
frågor dels begår brott mänskliga rättigheter.ingripa när stater mot

körs definierade sfärer.mindre antal välStaterna iöver ettmen
gäller aktiviteter har gränsöverskridande konsekvenserDetta som

och effektivitetens ochi legitimitetens kräver globalasom namn
Vidare leva stadga och hainitiativ. till poli-sinmåste FN egnaupp

133



WWW.ONEWOHLD.NET

tiska hur detta ska genomföras,Frågan någonärresurser. genom
form beskattning Eftersom det nuvarande inriktatsåFN ärav

fred förskjutasstabilitet och internationell bör tyngdpunkten mot
demokrati och då nationalstaten skarättvisa. inteInom Ja,staten
avskaffas den legi-sig i usträckningägnar större än attmen genu

andra aktörer. Demokrati slut ochtimitet viktigtär utanen resa
påpeka skillnader mellan politiska till gradvissäratt att system en

kan kvarstå. ska kunna vända till regionala och glo-Minoriteter sig
bala domstolar vid diskriminering. består modellenSammantaget av

komplext nätverk aktörer, och medborgarskapinstitutionerett av
olika Tanken ska kunna delta alla de politiskanivåer. iär att man
gemenskaper beslut berör Makten ska utspridd ochsåvars en. vara
decentraliserad möjligt.som

finns tydliga kopplingar mellan den kosmopolitska demo-Det
kratin och kritisk Habermas Centralt där idénteori i tappning. är

demokratin förutsätter offentlig sfär präglad rationellattom en av
sfär fördebatt. bör alla människor. Haber-Denna Hosöppenvara

finns enligt Linklaters läsning den synnerligen1998:121 ävenmas
kosmopolitiska idén multipla överlappande auktoriteter och lo-om
jaliteter förankrade dialogiska former. finns medLikheter deni även

och verklighetsbeskrivning Globalvision i Ourpresenterassom
Neig/øbourbood GlobalCommission Governance 1995:2:on

ofthe the individuals and institu-Governance sum many Ways
public and their affairs.tions, private, manage common

fred. Världsmedborgarskap. detta utopisktRättvisa. Evig Låter
Kanhända. Samtidigt det uppenbart samhällsförändringarär att stora

globaliseringens och nätverkssamhållets teckeni justpågår, nu.
Delar det kosmopolitiska ramverket form lagstiftning ochiav av

följerredan. diskussion ochinstitutioner existerar iNu turen om
ordning: mänskliga rättigheter, flexibelt medborgarskap, uppluck-

våldsmonopol och NGC-världen.ringen Dessa är,statens temanav
liksom det därpå följande och nätverkssamhället,avsnittet nätet
valda dels med den kosmopolitiska demokratin, dels förtanke att
de bidrar med pusselbitar till analysen World.Oneav

Mänskliga rättigheter

rights codes have become somewhatHuman autonomousa source
of authority that delegitimize particular actionsstatescan a
violates such codesSassen 1996:27.

femtioårsjubilerande universella deklarationen deDen 1998 om
mänskliga rättigheterna innebar vändpunkt. Plötsligt räknadesen

134



KAJSA KLEIN

människor, bara statsöverhuvuden. själva verket detinte sigI rör
enligt Bobbio historiska, föränderligaviii rättigheter,1996: om
starkt kopplade till tidsandan. Till deklaration har medårs åren1948
mycket riktigt också kommit antal andra rättigheter, eller kanskeett
främst krav rättigheter: ochsociala ekonomiska, rättigheternya
för djur, leva icke förorenad miljö elleri slipparätten att atten gene-
tisk manipulation. fenomenrelativt också hänsynEtt ärnytt att tas
till den specifika livssituationen barn har till exempel särskilda-
rättigheter.

undertecknat rättighetsavtal godtar den såvälDå stat ett atten
formella överstatliga informella ickestatliga aktörer blandar sig isom
hur behandlar medborgare. frånsina självaRapporterstaten staterna
kompletteras med BeethampNGO-vittnesmål. beskriver1998:62
detta kvasijuridisk, standardsättande Till denna bildsom en process.
kan foga fenomenrelaterade förändraderevisionensävenman som
roll och uppfinnandet ständigt standarder och index, alltav nya om
ifrån socialt ansvarstagande till mänsklig utvecklingSA 8000

hel del företag deltar detta arbeteHDI. iEn corporatenumera
citizenship kan konkurrensfördelar finnsoch det dege som
hävdar tecken slags såväl övervakningprivatiseringatt ser en av

implementering. förVad innebär denna utveckling framtidensom
till slut legitimitet kanvarje regeringsKommer mätas gentemot

mellanstatliga överenskommelser och företags uppträdandevarje att
utvärderas utifrån standarderprivata

Sammanfattningsvis de mänskliga rättigheterna den kosmo-iär
politiska demokratin likaminst viktiga, viktigare, all-inte änom

och fria val upprätthållande den nationella suveräni-männa samt av
med detta naturligtvis det däri situationer olikaFaror ärteten. att

rättigheter varandra kan bli den har råd med destår mot som
dyraste advokaterna det kan förstärkavinner, indivi-samt attsom
dualismen den solidaritet förutsättning för allaså äratt som en sam-
hällsgemenskaper riskerar bort.vittraatt

Flexibelt medborgarskap

Medborgarskap föränderligtsåväl begrepp fe-omtvistatär ett som
både vad gäller ideal, innehåll omfattning.och Medborgar-nomen,

skapet den moderna nationalstaten föri alla medlemmarnationens
kan höjd historisksin själva verket deti rörparentesses som en

fiktionsig vilket hänger med detävensnarare om en ren samman
problematiska nationsbegreppet. Till medborgarskapet kopplas en

och skyldigheter skiljer medborgarna frånuppsättning rättig- som
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den mänskligheten. undantag allmänhet bety-Listan iövriga är
dande. med det skillnad medborgare ochInte män-ärattnog
niskor, det dessutom skillnad medborgare och medborgare. Iär

undan värnplikten. Tillhar till exempel länge kvinnor sluppitSverige
och föränderlighet bör läggas detdenna bild undantag ävenav nu

växande flexibla eller överlappande medborgarskap. dennaantalet I
flerkategori återfinns medborgarskap elleri två någota stater, som

bara tycks bli allt vanligare, till exempel den aktuella debattense nu
huruvida dubbelt medborgarskap ska bli tillåtet bi Sverige,om

medborgarskap och överstatlig enhet. tydligaste exempleti Detstat
medborgarskap Europeiskadet sistnämnda den Unioneniär

medlemsstaterna. detkombinerat med medborgarskap i någon Iav
flexibelt medborgarskap ligger ocksådet sigröratt ett attom

individen har möjlighet det bästa olikautnyttja i Ja,att system.
faktiskt fårmedborgarskap hel del kan köpas -iblandi stater manen

dessutom körkort köpet.ett
för flexibla medborgarskapende nämndaGemensamt är attovan

för urholkningde uttryck tilltagande globalisering ochär aven en
del debattörer hävdar flexibeltnationalstatens suveränitet. En att

eftersommedborgarskap förkastligt det kan kopplas tillär an-en ny
kallarsvarslös politik, vad Benedict Anderson 1998:74typ av

exemplifierarlångdistansnationalism: Anderson med man somen
varken betalar eller det land där han verkar politiskt.skatt iröstar

frimedborgare hurnågonMannen är annanstans, att ansvars-agera
frånfruktan för fängelse skillnadlöst helst eller Tilltortyr.utansom

rättighetskämpar handlingarmiljöaktivister eller mänskliga hansär
skickagrundade medvetande självvald exil.i Genom attett om en
national-till och sprida propaganda hanvia Internet ärpengar vapen

fasthjälte, andra sidan jordklotet.
exempel förespråkarna för kosmopolitiskAndra debattörer, till
för överlappande, flexibla medborgarskap.demokrati argumenterar

förvilka krävs egentligen skall kunna talanivåerMen att man om
såvälkosmopolitsk demokrati Linklater skriver1998:133 om

världsmedborgarskap deltagarrätt överstatliga strukturerisom ger
former makt lokala gemenskaper.lägre Dettastörregersom som

därförsistnämnda viktigt, Linklater,inte minstär attargumenterar
med-den lokala minskar avståndet mellanprioritering nivånen av

borgare och härinstitutioner. utmaningen jagDen största är som ser
det den överstatliga Världsmedborgarskapsnivån. skulleHur ett
sådant det kunna genomföras praktiskt Vadoch hur skulleutse

rättigheterna Vidare förelig-skulle relationen till de mänskligavara
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tillämpas.subsidiaritetför kaos interisk visst måttett omavger en
olikakamp mellan nivåerKosmopolitisk demokrati evigsom

våldsmonopolUppluckringen statensav

organiserade diasporagrupper,offer, insamlingarCivila trans-enav
bankkontonsystematiska våldtäkter, iförsvarsproduktion,nationell

finan-framför kamera, vapenimportförhandlingarSchweiz, CNNs
ochgrad både lokalahögsierad med diamantexport. Krigen iär

skilja mellandet blivit allt privatglobala samtidigt svårare attsom
sällsynthetmellanoch offentligt våld. Krig ärstater mennumera en

renodladetala in-paradoxalt blivitdet har svårareäven att omnog
försvagad ochdel håll dessutombördeskrig. såPå är statenen

kantala korruption.plundrad det inte Hurgårnästan attatt manom
underjordiskalaglöst landmaktmissbrukat,korrupt Deni ettvara

Castellsochglobaliserad utnyttjar, 1997:260ekonomin är som
uppenbarteffektivt de kryphål existerar.konstaterar, Ettsom

deflyterdagligen igenomexempel deär enorma summor som
med detförbinder detfinansmarknaderna och vitaglobala visså

svarta.
TbeRonfeldt al.nittiotalsfenomen vad itypiskt 199829Ett är et

ofmodekallar nätkrig: emergingZapatista in Mexico "anNetwar
ofshortsocietal levels, involvingconflict and crime at measures

ofnetwork formswhich thetraditional protagonistsin or-usewar,
technologiesdoctrines, andand related strategies,ganization attu-

likely consistinformation Thesened the protagonists toto areage.
andcoordinate,Whoof dispersed small communicate, con-groups

withoutinternetted precisetheirduct campaigns in amanner,an
gränslandet mellanNätkrigens aktörercentral Command. sig irör

polis och militär.offentligt, krig och kriminalitet, nåoch Attprivat
och detlivsviktigtglobala mediermed budskapet i närär trans-ut

den lokalatillräckligt hotas regeringensnationella trycket blir stort
berördetta då krigetSärskilt tydligt blirochlegitimitet suveränitet.

lärdomfolk- människorätten.handhas ochfrågor kan via Ensom
nätverk,för bekämpa nätverk krävszapatistfallet detfrån är att att

gengäldmindre våldsamt inätverkskriget ärär meratt menen annan
effekternamedialiserat blireftersom detsvårisolerat såär-

generaliserande.
nätkrigen kanmed betonaFörfattarna utgöraär attatt ennoga

förtecken.både ochförändringsagent med positiva negativa Som
Rysslandframtida krigszoner Nigeria,exempel möjliga nämns

för framgången den angripnaAvgörandeoch Saudiarabien. är att
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bryrregeringen försig sin image deinte minst utländska in-om
vesterarna.

Fortfarande, tröskeln till 2000-talet, UNDP 1999:22uppger
half of all suffered"A have physical abuse byatt quarter to Women

intimate och, verkar detpartner" natio-an sammantaget attsom
nalstaten harinte speciellt kontroll våldsanvändningen.överstor

har ljus ochDetta mörk sida. förmår skyddainteDåen statenen
medborgaresina det dåligt, då den minskade kontrollen innebärär

ökande andel den militära kapaciteten överförs till över-att en av
statliga institutioner med avmilitarisering mål det enligt detärsom
kosmopolitiska bra.synsättet

NGO-världen

Mycket den forskning bedrivits vad här kallarjag NGO-av som om
världen har gjorts under epitetet sociala rörelser". Typiskt för"nya

social rörelse den befinner sig i just rörelse och den villär atten att
åstadkomma förändringar. Rörelsen fingret det obskyrasätter
och nedtystade och därigenomtvingar makten deti Enöppna.
social rörelse underifrån och bygger aktivt deltagande,genereras
90-talets rörelser hög gradi medierade Melucci 35. De1992:är
förstås bäst vad de försig Centralt denärutger attgenom vara.
kollektiva självpresentationen och användningen relevanta histo-av

Standardhistoriernarier. frånallt de viktigastejust politiskaom nu
kraven till målstolpar i historiaorganisationens underlättar kommu-
nikation och samordning.

gränsöverskridandeDen NGC-världen globaltiutgör etten
perspektiv kosmopolitisk elit. förSpeciellt denna elit denär äratt
kapabel inflytande den lokalanå i nivån helst i världen.att var som
Amnesty International till exempel ibland fungera slagssägs som en
global polis. pekar deras amorfaRosenau 1998:42 och öppna
struktur särskilt betydelsefull- det faktum de består såsom att av

människor, mycketmånga så territorium och frågorså många som
den aktuella målsättningen de kan plockagörpassar att upp smu-

lorna och företag lämnar efter sig sina gränsöver-statersom genom
skridande aktiviteter. Deibert har liknande tankegångar1997:164
och drar slutsatsen det väsentliga ofta de effek-generellaäratt mer

maktförhållanden, deras avterritorialisering politiskterna av
auktoritet och former för politiskt deltagande.

Samtidigt det viktigt komma ihåg arbetarmånga NGOrär att att
med frånstöd internationella eller fleraorganisationer eller stater,en
vilket till exempel kan betydelse för det geografiska skalvalet.
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deShafer och Murphys i Rio JaneiroUNCED1998 genomgång av
framför allt territoriella ramverkavslöjar det två1992 äratt som

då särskiltnationalstaten ochåterkommer. vissaDet är stater,ena -
Särskilt miljöfrågor fåruppdelningen nord och syd.det andra i iär

ibland märkligabegränsning från sidadenna organisationernas
konsekvenser.

bara tycks ochgränsöverskridande NGO-världen,Den växasom
den kosmopolitiska demokratin,spelar mycket viktig roll iväxa, en

funktionellaför fungerarminst organisationernainte mot-att som
baserade demokratier avseenden.svarigheter till territoriellt i vissa

det civilaför NGO-världen viktig delocksåMen utgöratt en av
vidare tilldärmed driver fram medborgaranda,samhället och se

för vanligaNGO-världen det lättareexempel Putnam 1993. gör
handla kos-kosmopolitiskamänniskor brist institutioneriatt

tillmopolitiskt. Vilket kanske sikt kan bidra institutioneratt nya
fram.växer

nätverkssamhälletNätet och

Castellskarakteriseras enligt ManuelNätverkssamhället 199721 av
Kunskap harekonomiska aktiviteter.globalisering strategiska enav

organisationsformenframskjuten och den dominerandeposition är
nätverknätverket. nätverkensjag går InternetInnan ägnar-

det innebär för0rd den ekonomin och vadhärjag några nya
handelsvara.kunskap utvecklas till viktigdemokratin att en

produktionskrafterna förankrade medanterritorietiFörr var
knuten tillförflyttades, det ofta kunskapen ärär tvärtom:varorna nu

mobile och flexible arbetaren,den och tjänsterpå ontgott
flödengränsöverskridandeproduceras för kunden plats. Tidigare

byråkratier multinatio-kontrollerades huvudsakligen storaav som
kommunikationsverk-företag katolska kyrkan.nella eller den Nya

fältet för aktörer: nätverkharinte minst Internet öppnattyg nya--
makthavare förhållandevisindivider. dessaoch Många är ännuav nya

svårdefinierade Keohanesubtila ochosynliga, Nye 1998:83.8C
förSociologen David Stark sig organiseringenintresserar1998

produk-mångfald. centrala enligt detta perspektiv självaDet ärav
sådantoch projektstrukturen. Stark berörnätverks-tionen, även

vidare nedanmed prisbaserat kunskapsutbytedilemman sesom
pekarformer ägande gruppägande.och Sammantagetav mernya -

centralisering och bety-resultaten talet världsekonominsatt om
kanfusioner och multinationella konglomerat i vissdelsen månav
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överdriven. Projektet eller nätverket, deninte övergripandevara
hierarkiska strukturen, ofta den väsentliga enheten.är mest

Prisbaserat kunskapsutbyte relaterat fenomentillär nära som
forskningens och patentlagstiftning.privatisering kunskapDå är en

består entreprenörskap drai kring olika kunskapsla-gränserattvara
kalkylerar med framtidapotentiella affärsmöj-Entreprenörenger.

ligheter och mellan kunskapgång gång ochgåravgör gränsenvar
kunskap vad utkast och vad säljbar färdig produkt Vilkaär är-

utbyten ska informella och vilka ska prisgrundadesorters vara vara
förVärde köparen bedöma säljaren avslöjar kun-svårtär att utan att

skapen och den väl avslöjad den skydda. han-svår Hurnär är är att
återanvändande information reducerar riskHurterar man av man

för läckor skada samarbetet exempel delvis heltNågrautan att
utmaningar. Problem med prisbaserat kunskapsutbyte in-nya

begriper förlängningeni också ökade samhällsklyftor där endast
eliten har råd betala för kunskap, kommunikation och kontakter.att

förComor intresserar densig roll den amerikanska1998:219
agerandesitt ochi GATT/WTO spelat kom-ITU istaten genom

mersialiseringen. konsekvens kunskap utvecklats tillEn attav en
handelsvara, nationella ochComor, internationellaär attmenar
regelverk tenderar behandla människor konsumenteratt som snarare

medborgare. prissystemet sprids till allt fler fårDå områden detän
bara betydelse förinte vilken information produceras, detsom

förändrar också mänsklig kommunikation.synen
skillnad information och kunskap.Det Helt klartär är att en

del all information,gratis inte deminst Internet, ärstor av av
flesta, oönskad reklam. mycket information leder till uppmärk-För
samhetsbrist och då blir de kan värdefulla signalersortera utsom ur
bruset Efterfråganvinnare. slags redaktörer, redigerare ochnya
tolkar och trovärdighet och tydliga varumärken blir viktigt.växer
Keohane och IntergovernmentalNye 1998:92 IPCCnämner
Panel Climate Change exempel informa-etton sortssom en ny
tionslegitimerande medinstitution makt. Andra, omtalade,stor mer

makthavare ställning till information,mängder ärtarnya storasom
kreditvärderingsinstituten. bör inflikasdet det alltidHär inte äratt
den kan informationhålla hemlig, för sig själv, harsom mestsom
makt. ska generaliseraOm den nationella harnivån öppnaman
demokratier det bättre förspänt slutna auktoritära regimer. Detän är
helt enkelt riskabelt länder där beslutsfattandetinvestera i skeratt
bakom dimridåer och där tillgången till finansiellpolitisk och
information bristfällig. haRegeringar vill hög gradär ut-som en av
veckling har rådinte smussla Keohane Nye l998z89-94.8Catt
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för demokratinsammanfattningsvisdetta då MångaVad innebär
mellan denskillnadendäriblandbedömare, just Comor, attanser

medborgareoch den övrigainformation eliten nårnår ärsomsom
och genomslagforskningenfortsattalarmerande. privatiseringEn av

hot.otvivelaktigtoch upphovsrättslagarför strikta utgör ettpatent-
yttrande-baraför stärkamed fördel användas intekanInternet att

detinformationsfriheten dessvärre inteockså är ensutan men
kunskapsutbyte.från prisbaseratfrittoffentliga Nät-Internet

med oftaexperimenterandetsidaverkssamhällets positiva är nya
ocksåsistnämndaorganisationsformer. någothorisontella Detta är

kosmopolitiska demokra-förförespråkarna denlyfts fram avsom
timodellen.

globalt mediumInternet som

började explosions-då90-talet den tidMitten Internet växavarav
fanns multinatio-användarnaicke akademiskaförstaBland deartat.

Vidoch mitteninternationellaföretag, organisationer NGOr.nella
miljo-hade enligtför sedan UNDP 1999 143år1998 ett manav

prognosen förTypisktlydermiljoneranvändare, år 2001700ner
ländernademokratiska och stabiladet de relativtdagsläget ärär att
har till-urbana elitendet denuppkopplade ärär samt att somsom

och icke användareanvändaremellanSkillnadernatillgång ärnätet.
understrykadetfortfarande mycket Inter-är värt attattstora men

förblir representativaför dagnetanvändarna varje gårsom mer
Ökningstakten Afrikabetydligt i imänskligheten i större änärstort.

hållbehärska håller mångaAmerikas förenta Att nätetstater.
deltagandeför och iförutsättning utvecklingnödvändigbliatt en

till självahar tillgångutslagsgivandesamhället. inteDet är att man
helredanfinns ocksåanvänder den.hur Det enapparaten utan man

utveck-konstruktivt ihurrad exempel sättanväntsnätet ett
förbetydelsedär mycketPotentiellt kan detlingsländer. storen

utbildning.hälsa och
det globalt,specielltde saker InternetEn ärärgör attsomav

kanspegel den.världen ochdel Manbåde görasorts enavenen av
globaliseringsprocessen.utveckling ochmellanrad kopplingar nätets

globaliseringvärlden ochtänka heladet lättarehar gjortInternet att
och världsbilder.symbolerbekant Svantehandlar även omsom

exempelbeskriverBeckman 1995 nätet ett ensom
framtidsförväntning-verkanVärldsbildande teknik. sinGenom

högst kon-teknikden investeringar imotiverar ettsomnyarna
tekniska möjlig-kraftigt förstärktaomskapar världen.kret Desätt
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heterna till simulering och mediering innebär dessutom denatt tra-
ditionella relationen mellan värld och världsbild förskjuts. Män-
niskor lever och verkar i växande grad simuleradei och medierade
världar vilket mellan världsbild och värld upplöses.gör gränsenatt

i sin nuvarande skepnadNätet enda oavsiktlig konse-är storen
kvens. decentraliserat ochDet anarkistiskt, sak måsteär samma

gälla globaliseringen. Samtidigt bygger hög gradsägas Internet en
teknologisk och i viss innehållsmässig standardisering.månävenav

Globaliseringsprocessen global och svårgripbar. Omfånget ochär
svårnavigerbarheten förklaringen nätfenomentill portaler,är som
Sökverktyg och vad Johnson kallar metajournalistik1997 pa--

sammanfattningarrasitära olika åsikts- och nyhetskällor, kom-av
stället förmentari historieberättande.

liksom globaliseringsprocessen,Internet världsomspännandeär,
förinte alla. Forskning pekar globaliseringen strategiskärmen att

till vida denså inte heltäckande installerar väldigtsig iäratt utan
specifika strukturer och platser, särskilt världsstäderi och

Globalisering huvudsakligenInternet. drabbarnågot inteär som oss,
fattar beslutnågot slår datorn medKnappast någonsom om.

tanken ska bidra tilljag globaliseringsprocessennu attgenom e--
till släktingarmina i Kosovo.posta

beskriva vad skerEtt hävda mänsklighetensätt äratt att attsom
håller omorganisera samhället kring redskapatt ett nytt samma

tidigare med exempelvis bilen.sätt Ett ärsom annat att som
Wertheim pekaMargaret cyberspace1999 till världshistoriensut

snabbast växande territorium. Wertheim Cyberspaceattanser repre-
helt därnågot gäller varken mekanik eller kvantfysik.senterar nytt,

Cyberspace handlar allt väsentligti relationer: mellan människ-om
hårdvara och siffror olikai kombinationer. världDet äror, en

skapad språk försin immaterialitet tankarna tillgenom som genom
den medeltida dualismen. Wertheim jämför faktiskt med det kristna
himmelriket. jämlik plats,Det potentiellt för alla.är öppenen
Cyberromanser obefläckade, andliga historier. Vidareär är nätet en
kollektiv skapelse, där liksom himlen behöveri aldrigman vara en-

Cyberspace finns mänsklighetensI samlade visdom, och kanskesam.
blir det möjligt omvandla tankar och tillminnen ochsnart att ettor
nollor kanså tala cyberliv, varförevigt eller inteatt ettman om
cyberuppståndelse... och här har Wertheim klarFast, tillpoäng,en
skillnad från riktiga religioner saknas den moraliska dimensionen,
för de troende finns skyldigheteringa den mänsk-övrigagentemot
ligheten Och slipper till efterså döden: of theOneväntaman

ofappeals Cyberspace that offers collective immøteriølgreat a
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earth" Wertheimandafter death, but herenot now onarena
förbetonasoriginal. kollektiva övrigtemfas i Det även1999:231, av

för kol-platsfokuserarPierre Levy 1998. Han nätet som en
konkret globalise-för heltuttrycklektiv intelligens, sortsett nyen

baksida.totalitärauniversalismensring utan

påOrganisationer nätet

kan åtminstonetalar organisationerDå göranätet manman om
distinktion: mellan organisationergrundläggande uppståttsomen

använderskaffatoch sådana sig Internetnätnärvaro,nätet som
första, "inomcyber-andra. Till denföreningsverktyg blandettsom

endast intresserarhör organisationerkategorin,spaciga även som
fråga vadkan naturligtvis sigför cyberspace. Sedansjälvasig man

skahuvudnätsammanhangförska krävas i över tagetatt mansom
hemsidor iGränsfallen kan ingårkallas organisation. många,är som

det med virtuellawebbring kallas organisation Hur ären
Virtuellanätbaserade kampanjervärldar ochgemenskaper, virtuella

fri-förflesta områden:finns degemenskaper inomnumera
riotgrrlrörelsen.feministereller imärkssamlare, porrentusiaster

dethorisontella ochallmänhetgemenskaperVirtuella i äranses vara
oftadetfint praktiken sigutopiskt och ii teorin rör ommen

fenomenkommersiellaoch iblandväldigt lösliga, ytliga rent av -
utgångspunktenOftadet säljs gemenskapsprogramvara. är en

och allmänhet krävsinteraktiva inslagmed olika slags iWebbplats
och lösen-användarnamnmedlemskapform minimumnågon ettav

byggerVirtuella världarför till alla delar.ord tillgångatt
rollkaraktäroftast skaparealtidsinteraktion, kan sig egenenman

gradpräglas olikapassande miljö. Världarnaoch bygga sig avaven
tredimensionella.elleroch kan textbaseradefantasi och realism vara

ryska ochdet börjar dykaflesta engelskspråkigaDe är t.ex.uppmen
ochrollspelvärldarnafranska världar. påminnerPå många sätt om

finns också arkitekturspelindustrin ifinns tillkopplingar rötter
tillVärldarnaoch simuleringsteknik. stort utrymmeger

medborgarnaDeltagarna ellerexperimenterande och kreativitet. -- Ärska gälla.vilka reglertillibland initiativ omröstningar somtar om
Gudvirtuella världen FinnsVilka får med denvåld tillåtet i

flyktiga ochoftast begränsade,Nätbaserade kampanjer öppna.är
nobelprisbelönade antiminkampanjen,denkända exempelNågra är

för rädda Radiokampanjen iockså BMAI-kampanjen 92attmen
oftabrukar kombineradetta slagPolitiska kampanjerSerbien. av

krypte-webben medoffentlig information internspridningen av
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rad och intranätslösningar. kringgå frånFör ingreppe-post att myn-
digheter kan också använda flertalsig placerade iettman av servrar
olika länder. kommentar till detta detEn specielltinte svårtär äratt

avlyssna eller blockera tillgång till för den fysiskharnätetatt som
kontroll kanalerna och land. ochDäremotöver ut ett turur som

det naturligtvis omöjligtär använda förInternetär nästan att att
utveckla lands ekonomi och samtidigt behålla kontrollen överett
informationen.

One World

Alla fakta där hämtade fråninte wwW.oneworld.netär annat anges
världensDet Webbplats för mänskliga rättigheter ochär största

hållbar utveckling. Med drygt medlemmar ochNGOr350 som
enligt uppgift miljoner besök i månaden den viktig3 utgöregen en

förnod gränsöverskridande politisk handling. Som Onenamnet
World antyder det sig projekt med globala ambitionerrör ettom -
de förverkar mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, kallar sig
själva världsomspännande och har målgrupp.7globalen

"supersite"

WorldOne ord försupersite, de övrigt hasigär etten som anser
upphovsrätten till. Vad innebär detta konkret det partnerskaps-I
avtal de organisationerna undertecknat definieras350 supersitesom

den World Webbplats därOne material indexerassom partnernas
och länkas under rubriker nyheter, bazaar ochaction, guider.som

exkluderar alltDetta material sidor gengäldIpartnernas egna
förbinder sig länka tillbaka till WorldOne sinapartnerna att res-
pektive webbplatser. fördelar med medSom Worldi Oneatt
framhålls först främstoch det ökar synligheten. erbjudsManatt

Ävenmöjligheten historiajust sin publicerad första sidan.att
gäller slags upplagespiral, fler besökare vilketnätet en resurser ger

ger mer resurser.
Worlds redaktörerOne genomsöker regelbundet partnernas

webbsidor för material lyftas fram olikai sektioner. Iattsom passar
medlemsförmånerna, avgiftsbelagda,vissa ingår designär ävenvarav
och uppdatering hemsidor, tillgång till radionyhetstjänst somav en
sedan används stationer1998 60starten sensommaren ettnu av
tjugotal länder, hjälp med insamlingar och försäljning. För att
kontrollera partnerskapet resultat kan slutligenatt partnernger
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fårVilka sidorvisaranvändaranalysermedhjälp mestsomt.ex.som
uppmärksamhet.

kravallaförWorld inte ärMedlemskap i One öppetär attett-
blipartnerskapet. Förivärderingarorganisationernas attpassar

organisationvinstdrivandeickegodkänd krävs är somatt enman
utveck-hållbarellerrättighetermänskligasocial rättvisa,förarbetar
politis-partnerskap,World nekatförekommit Oneharling. Det att

mål-organisationendadenkonsekvent nej,fårka partier varsmen
Worlds principerstridande Onehelt ärbedömtssättning motsom

intresseradeerbjuderWorldofChurch USA. OneSatan, ett tre-
tid-påminnerstrategiprovpartnerskapmånaders omsomen-

Prenumerationer-lockaförningsföretags knep prenumeranter.att
betalningsför-ochstorlekberoendevarierarpris gruppensnas

vilkaadressförutomorganisationenskaansökanmåga. I etc uppge
fårarbetarhuvudsakligen Mansektorerrespektiveländer man

aka-arbetsbeskrivning:väljaförprogrammerad listautifrånäven en
katastrofhjälp,rättigheter,mänskligakampanjorienterad,demisk,

9syd.baseradeller inyhetsorienterad

Historik

brit-Trust,BroadcastingWorldWorld Online OneOne ettägs av
Hemsidanfrågor.globalainriktatfrämstproduktionsbolagtiskt

fak-framgångenmycketochjanuarilanserades i 1995 ettsnart var
skapaundvikaförsökasupersitemodellenvilleMan attgenomtum.

ochför framgångencentralahar varithöstack.nål Partnernai enen
delmålhemmaplan. Ettbörjastrategisktvalde attvarattman

Oxfam,utvecklingsorganisationernabrittiskaviktigastede sex
ochantal priserintresserade. ManRädda barnen etc. ettvann

hadedecemberinnehåll och i 1996ochför designutmärkelser man -
flerfyramånaden, gångerläsare iuppgiftenligt 000250egen -

tillsammans.webbplatser FörallaEU-kommissionensbesökare än
dels tittajustkanWebbplatshospopularitetenmäta manenatt

lika intressantminstlänkar,antaletdelsbesök, tittaantalet ett
därförfelklickar,det sig intedet.jag Här rör attsätt omsersom
krävsWebbplatstilllänkinkluderawebbplats ettannanenenen

kärleksbevis,cyberspacelänk iEn ärvisst ettettengagemang.
denWebbplatserAntalihop. 6hörviuppskattning,tecken ett

sökverktygetOneworldorgw enligttilllänkmedapril 1999 var
vadmedjämföraskan nätetsDettaAltavista: 388.20 varaansessom

medmed CNNYahooportalen 210,plats, 715besöktamest
motsvarigheten,svenska Forumoch denmed 434,FN 33119 075,
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Syd med Länksökningen127. gjord den april med hjälp6 1999 av
Altavista www.altavista.com.

One World har för närvarande trettiotal anställda och huvud-ett
kontoret ligger utanför Oxford Storbritannien.i målsättningEn har
sedan varit människor utanför västvärlden ska användastarten att
webbplatsen. har lyckatsHär väl. uppskattarMan hälftenman att av
läsarna kommer från utvecklingsländer. redaktionenI ingår regio-
nala samordnare för bl.a. Indien och Afrika förutom sedvanligasom
redaktörsuppgifter ska sig nätverksbyggande,även utbild-ägna

ochning kapacitetsbyggande. Ambitiöst. zambiskEn journalist har
hela Afrika arbetsfält och bassin i One World-partnern detsom
Brittiska Rådets kontor.

World hållerOne yngla sig utveckla regionalaatt av attgenom
och nationella One World. Flera envärldar faktiskt.Jaa, One
World syfteEurope europeiska perspektiv globalaärvars att ge
frågor i sin uppdelat i språkområden.är Materialet formsåvältur -innehåll de olika spräkplatserna skiljer sig har föråt. Vissasom
övrigt valt behålla One World andra till och medöversätteratt

italienska blir det Supersito Unimondo. Allt berornamnet -
egentligen tillräckligtOm många bestämmerpartnerna. partner

försig publicera material svenska kommer förmodligenatt en
svensk WorldOne dyka bild,Denna detatt ärupp. att partnernas
Önskemål och behov motiverar omstruktureringenattav synas som
bekräftas John,Joanna partnerskapsansvarig. takt medIav att
webbplatsen blir alfabetiskt ordnadväxer struktur alltrenten mer
svårnavigerad.

Hur One World utser

bildFör de olika delarna kan begrunda huratt Onege en av man
World själva konceptualiserat webbplatsen i platskarta.sin Sju kate-
gorier urskiljs: "themes"news", media,S action S 9partners",, ,"bazaar", about oneworld". låt förstMen, börja från början.oss
Förstasidan associationer till dagstidning, här finns todaysger en
headlines och med fotografier. Högst tilltext vänstervarvas upp

WorldsOne logotype, jordglob med Afrika och Asien isyns en
fokus i och blått och Worldgrönt "One Supersite i vitt. Tilltexten
höger dagens datum och British Telecoms logotype samt texten
"suppported BT. denI grå längst ned finns sök-ramen ett par
verktyg och till den fungerarVänster ävenen ram som ettsom
navigationshjälpmedel ställeti för sökverktygsdatabasmen som
använder sig innehållsförteckningsmodell. Sammantagetav ären
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god.relativtomfångWorldstankemed Onenavigerbarheten
tillnedanplatskartan seuppdateringsmissar, ärDock existerar

webbplatsen/orga-märksdetochmissvisandedelvisexempel att
stadddelartillsammanfaller dehär ärstrukturnisationens stora

platsenmaterialallttillgodogöra sigkunnaförändring.i För att -
modernrelativtkrävsVideofilmerochradioprograminklusive -

hårdvara.ochmjuk-
huvudsaken.härbakgrunden vitnybetssidoma ärPå är texten-

materialetdockpapperstidningskillnader ärStora attgentemot en
sidornasamtidigtfinnsordninggivenhypertextlänkat, ingen somär

strukturhierarkiskochnavigeringshjälpmedelmedproppade avär
sammanfatt-frånbortklickfinnsnyheterslag.olika Dagens ett par

delvillhuruvidaväljakanveckans,förraningen ta avmanmanav
kategoriserandenationalstatellermednyheterarkiverade ämne som

kommermaterialalltEftersomrullgardinsmenyerna.förprincip
tillföljaktligennyhetendelförklickarfrån taatt avpartnerna man

"redak-fotografifinnsnyhetsnotisernasidor.deras Förutom ett
egentligen be-för övrigtspeakeasytilllänktören, somenen -

radio-ocksådeldenna ingåraktionskategorin. Iunderfinner sig
nyhetstjänsten.

frånalltguider IMFÄmnessidoma 40-talbl.a.innehåller omett
akademiskt ochska byggatankthinkbarnarbete,till somen

Conflict",and EuropeanEthnicity"Aid,materialofficiellt om:
and Sanitation.Knowledge", WaterinInvestingCooperation",

Klyftan mel-enkelt.heltlitedock,imponerandespecielltInte tunt
villverkar Mandeltarfaktisktdeochmålgruppenlan stor:varasom

hund-för kollegor idebattforumskathinktanken ettutgöra ettatt
Vidareoch för barn.Blasttredje kategoriländer...ratal En är om-

specialiseratmaterialliksomutbildningförsektionfinns en
nederländska.och EnfranskamaterialochIndien Europa samt

tyckas.kanochäpplenblandning päronav
fotout-stundskrivandegalleri iinnehållerMediese/etionen enett

andu-världen, "TVmänniskor iEdwardsMarkställning omav
radio, InternetAudio,and"RadioTV,Video, mest ommest om

boktips.innebärhärvilketPrintsamt
Speakeasy"underavdelningar.flerainnehåller ärAktienOckså

inläggdomineratunderhittills 1999diskussionsrum, omavett
Världsbanken OneexempelvisocksåKosovokriget somommen

dag-skullekanskeinte,DiaryWorld-partner. tro,är enmansom
konfe-ochhändelserkalendariumbok, möten,ett avutan snarare
aprilWorld.för 1999IOneligger inteblygsamhetvärldenirenser

English Provin-and theTradeSlaveAtlantic"Theexempeltilllistas
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konferensces en i Bristol, Storbritannien April:"15-30samt
Global ofDays Action against andMonsanto Genetic Engineering".
Under kampanjer "in action with WorldsOne hittarpartners-

information antiminkampanjen, kampanj för Tibetman om en samt
insamling till världens folk. Under rubrikerna jobb respektiveen

volontärer lediga platser. Redaktören hävdar Oneutannonseras att
World själva rekryterat personal via tjänsten. Slutligen finns en
kurssektion, "training".

femteDen rubriken Partners. finns, förutomHärär medlems-
informationregistret, "Communityweb" projekt drivsom ett som-i samarbete med British Telecom Webbtillgånggratissponsorn om

för individer och i Storbritannien.NGOs Vidare finns avsnittett
hur medgår i One World, inklusive partnerskapsavtal ochom man

ansökningsblankett. Till den inhägnade trädgården the Walled gar-
den" har endast individuellapartner/ medlemmar tillträde. Den utgör

det offentliga Internets privataen av zoner.
innehållerBazaar länkar till bokhandlar specialiseradeett par

Oneworlds områden kommersiella internettjänster frånsamt part-
Slutligen finns självfallet information WorldOne histo-ners. om -rik, redaktionella principer, priser, information hur kanom man

stödja OneWorld Självpresentationer och standardhistorieretc. är
oumbärliga för NGOen

One Worlds partner

Sammanlagt fanns i i registret1999 med webbplat-301mars partner
kategoriseraEtt demsätt dela dem efter domän-ärser. att att upp

Den kategorin styckenstörsta 184 Bland dessanamn. är org.- -märks de flesta INGOs/ Internationella organisationer.stora 92 av
de valt orgdomänen har dessutom oneworld.orgpartner som
URLs. Nästan tredjedel använder alltså One Worlden partnernaav

webbhotell. förvånandeFöga det sig de flestai fallrörsom om
relativt och i svenskt perspektiv mindre kändaresurssvaga ett
organisationer. Bland andra icke-nationella domäner märks 20com
partner, och8 int Edu bör3 väl deti betraktasnet närmaste

amerikansktrent" det fallerså här inom kategorin nationellasom
domäner. finnsHär sammanlagt 88 uk medstörst är 44partner, -kanske helt enkelt därför One World allt startade i ladaatt trots en
utanför Oxford. Sammanlagt finns representerade21 medstater
domännamn.

Vid genomgång partnerförteckningen slås denen av man storaav
bredden. Nationella och internationella dominerarNGOs härmen
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MediaArabicmedieföretagantalexempelvisfinns även somett
Anti-Radiooch B92.DiplomatiqueMondeNetwork, LeInternet

creditrurallargestBank theOchmed. Grameenminkampanjen är
liksomInternational likaså,Bangladesh". Amnestyinstitution

skullemed dethelhet inteInternational FNUK. ärAmnesty som
organisationer/enheter inomfleradäremotlite konstigt utsenog

demellansamarbeteförarbetasigCATorganisationEn sägerFN.
världarna,mänskligaochteknologiskanaturliga, repre-annanen

Windwar-ochSurinamJamaica,Belize,ibananexportörersenterar
mycketförarbetarklingandeglobaltharVissadöarna. namn men

thefollowsProjectRights Actionändamålspecifika Human case- bydetainedUniversityof Birzeitstaff memberandstudentof every
Globalglobala:mycketandraauthorities,Israeli militarythe är

Inspi-Participation,Globalförplatssigbeskriverprojects som en
ofpostmodernmildincludingco-Creation,andration systema
profes-finnsProject." Härthe Humanity CD-RomPhilosophy and

ofFederationInternational Jour-sammanslutningar IFsionella -
fotojournalistenexempelvisindividuellaocksånalists partner,men

kanskeWorldsOneHoward Davies. Värt ävenär attnoteraatt
sådanatänkakan ihuvudkonkurrent om över tagetstörsta man-

medlemmar.Activist Nettermer är- ordblandassjälvpresentationernalångameningardeI treett par
identitetsmarkörerAntaletinternationell, ärvärldsvid, overseas.som

förekommer. Hannerzkombinationerflestaoch demycket stort
väl:förvirringkosmopolitiskadennauttryckthar1996:12

theWorldand the FirstWorldthe FirstworldThird"The
theNorth;theSouththeSouth andtheNorthThird; the in

theperiphery center.and theperiphery,thecenter

nätverkkosmopolitisktWorldOne som

multimediaproduktionsbolagWorldegentligen EttVad Oneär
frånkommerochredaktionslagsharOnekligen ursprungetenman

frånmaterialredaktionelltalltSamtidigt hämtasTV-produktion.
det sigEllermedlemstidningdetKanske rörär omenpartnerna.

metajournalistik OneFörkallar parasitärJohnsonvad 1997
trovärdighetprodukter,journalistiskaandraförliksom ärWorld,

deberättasjälvpresentationenmed icentralt. Man är omattnoga
explicita.redaktionellaför detfått. ärGränsernapriser ansvaretman

självpresentatio-exempeltydligthelhetWorldOne är ettsom
betydelse.politiskaochprioritethöga storanens
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Själva kallar WorldOne sig omväxlande ochsupersite gemen-
skap. det därmedRör sig virtuell gemenskap falliVar går såom en

för medlemskap, det besökarnagränsen ellerär räk-partnerna som
betalatnas De för den kunskap WorldOne säljer ochsom som

återfinns den Äri inhägnade trädgården WorldOne sökverk-ett
finnsDet detyg alla webbsajter kan läsas kartorattsom menar som

Internet. På många liknaröver WorldOne de kom-sätt stora
mersiella portalerna, Yahoo, eller det svenska Torget. Eller Oneär
World förstai hand webbhotell Hela organisationer har92ett

allt valt dennautnyttja tjänst.trots att
World ÄrOne värld, mänsklighet. WorldOneen en genom-

dess i någon mån förrepresentativt mänskligheten, ellerpartner
aningen blygsamt: den globala offentliga sfären Om räknarman
antalet bristen exempelvis kinesiskaär slående.partner Inamn
förhållande till inflytandesitt världen relativtUSAöver osynligt.är
Amnesty International medlemmar, hur världsomspännandeär deär
egentligen skaHur tolka det faktum the Europeanman att t.ex.

lobbyWomens med medlemsorganisationer2 700 eller UNICEF är
Ärmed i One World One World liktydigt med dess medlemmar

eller har medlemskapet i WorldOne självai verket marginell bety-
delse för detpartnerna Rör sig enbart marknadsföring, nå-om att

Äröka synligheten WorldOne PR-byrågot en
Också One World olika skalval. Redan ansökanigenomsyras av

potentiell vilka länderuppmanas man som partner att ange man
verkar Som användare kan välja den europeiskaman numera ver-
sionen. märks detHur World förankratOne i nationalstat,äratt en
Storbritannien Tydligast blir det språket och detgenom stora
antalet medlemmar med uk-domän. Vad gäller språket dockär en
förändring alltgång, material tillgängligt andra språk.görsmer
Denna utveckling för övrigt någotär andra håll i cyber-som syns

CNN arbetar till exempeläven med flera språk. Merspace, numera
kosmopolitism

Som blir det lätt otroligt komplicerat. synnerhet eftersomIsynes
World befinnerOne sig i ständig utveckling. snabbaDenna

förändringstakt typisk för de flestaär Internets ocksåav arenor men
för sociala rörelser de slutar dör.sig One Worldröra ärsom om ett
tydligt exempel medialiserad organisation med näteten som
organisationsform. Partnerna använder webbplatsen för informa-
tionsspridning, Sökverktyg för hitta information, dis-som att som
kussionsforum och i viss mån intressegemenskap. Däremotsom

inga experiment med exempelvisgörs gränsöverskridande opinions-
undersökningar eller omröstningar. Tydligt WorldOneär äratt
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sfärer.olikafrån Detelement mångainnehåller ärhybridartad. Den
för mänskliga rättig-NGO-webbplatsvärldensförmodligen största

globala ambitio-medprojektutvecklingoch hållbarheter ävenmen
Alterna-perspektiv.väljaochpartikulära tvingasdetfastnar iner

verklig mening. Oneglobalaaldrig bli ivärldsnyheter kantiva
kosmopolitiskpräglad mång-sammanfattningsvisWorld är avmer

för ocksåkaraktärparasitäratotalitet.univeralistisk Dessfald än av
dilemmataktualiserardenliksomkosmopolitismentilltankarna att

mångfald.med organisationen av

Slutsatser

utvecklingstendenserallmännapekatartikeldennahar ijag som
gällerZOOO-talet. Detdemokratinförrelevans sär-harjag anser

organi-nätverketglobaliseringen,mellanöverlappningarskilt som
normativamedium.globalt Denochsationsform Internet ut-som

demo-kosmopolitiskadenhar varitför diskussionengångspunkten
ickeellerdemokratinsglobaladenfråganochkratimodellen varaom

vara.
de-kosmopolitiskadenfinnerframgått jagharhoppasjagSom

och realism.mellan utopiför mixensympatisk minstintemokratin -
och suveränitetfrån valsystemmodellmed dennaförflyttasFokus

skullsakensför denmåletmänniskorättskultur, ärtill enattutanen
redanramverk existerarkosmopolitisktDelarvärldsstat. menettav

enkelt,får heltKanskeborta.långttycks väldigtmycket som
kosmopolis.kosmopoliterföreslår,Tomlinson 1999 utanvara

tillbidrai månnågonglobaliseringenskanske kan Internet,Och att
förbetydelsekommervärlden. jag InternetJa, attöppna tror att

härdemokratindåjag jagobserverademokratin sna-attatt menar
stärkerdetsvenskadenkosmopolitiskaden än attgenomavserrare

friochtill anonymitetinformationsfriheten rättenyttrande- och
medexperimentunderlättardetbörkryptering värnas, attgenom

främstkanskegränsöverskridande omröstningar. Men mergenom
med dehängerförändringarlångsiktigasubtila sammansom

organisa-sådantdet gällertalatjagöverlappningar nyasomom:
världsbilder.också Imaktstrukturertionsformer, sta-nyamennya

utveckling,samband mellantistik från bl.a. UNDP 1999 ettsyns
uttalaegentligenochdemokratiochInternetanvändning attutan

siffrornavadriktning jag påståorsakssambandetsmig törs attom
cirkel.godvisar är en
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Internets existens och expansion kort möjligheterger sagt nya
till utövande kosmopolitisk demokrati. Däremot det mycketärav

isolerasvårt just roll, vilket berorInternets alla överlappning-att
ar.

denna kompliceradeI tillvaro blir tydlighet viktig. Detta ärextra
den kosmopolitiska modellens utmaningar. Fören av stora att

plocka exempel luften: val tillårs Europaparlamentet.1999ett ur
Personval blandades med svenskt ochparti Europaparla-röst

Vad viktigast Vilket borde ha varit viktigastmentsgrupp. var
självklart,Knappast däremot verkar det upplevdemångaattsom

situationen otydlig. röstadeVi varken svenskar ellersom som euro-
möjlig lösningEn dettapéer. dilemma kanske helagöraattvore

till valkretsEU därigenom förskjuta tonvikten från natio-en samt
nella tillpartier europeiska, låta EU-politik handla, inte lokalaom
intressen begränsat antal EU-frågor. det skulleMenutan ettom nog
ställa för krav politikerna, det medges, hotstora utgörasamt, ett

länder ochsmå språk.småmot

Noter

Jag föredrar uttrycket NGO Non Governmental Organizationsom synes trots
det inte existerar någon motsvarande förkortning svenska.att

2Kosmopolitisk. Varför inte transnationell Flera skäl. och främstFörst ärsnarare
det skönt komma förbi det belastade nationsuttrycket. Sedan transnationelltatt är

detså knappast helstnågra associationer till politiskt koncepttomt, ger som ett
grundat formnågon medborgarskap. Vidare transnationell demokratiav vore
missvisande eftersom det knappast kan innefatta det nationella och internationella.
3 vidareSe Benedict Andersons 1998 teori serialisering. exempelEtt ärom passet

produkt kombinationen nationalism och migration. Anderson skriveren av- omthe of decomparison", oundvikliga jämförelserna skapar föränder-spectre som en
grund, medvetenhet godtycklighet och simultanitet.en om

Var skulle globaliseringen materialiseras Mitt i cyber rymdenoceanen Iannars
underjordenI

5 snabbaDen ökningstakten och den teknologiska konvergensen har gjort
gränsdragningar börjarsvåra. Var medium och vid ska räknasVemnästaett tarvar

användare Alla siffror bör med salt.som tas en nypa
° Sedan kan naturligtvis invända, och det Wertheim, cyber-vissagörman att
företeelser för tankarna till helvetet plats för ogudaktiga, fåfänga,snarare en-självbesatta och sjuka dömda vältra sig i mänskliga psykiskamän, att avarter.
Helvetet under medeltiden till skillnad från himlen placerat deinom mänskligavar
aktiviteternas sfär.
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ifaktiskadetWorld,John, Onee-postmeddelande Joanna7 numretattI uppgerett
antaletuppgifterskildaförekommer vittwebbplatsenapril På369.1999 omär
uppdatering,meddels slarvdettolkarjagtillfrån Dettaallt 350.120 är sompartner

föruniktförvisso intestarka något ärexpansionen,uttryck för dendels somett
helagällerWorldOne www.utan

analys Onedennautgångspunkt isjälvhar8 jagavgränsning använtDenna avsom
World.

Englands ochundergällerdetradfinnspartnerskapsavtalet9 slutetI attomenav
nationalstater...domineradÄven världWorld iexisterarlagar. OneWales aven

Sedan sökningenoneworldnetdehettedetta, inteVad° Oneworldorg är nu
nätverk...tillorganisationtoppdomän.ändra Frånde hunnitgjordes har

därförtordebortfalletsökverktindexeradelatserwebbifrån allaLån är ygavt Pg ,
stort.vara

kommadessaflerakannyligendomänbytedet12 anledning ägtMed avrumsomav
tilländras net.att
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mellanITVidgar gapet
generationerna

ÖstlundBritt

demokratisktanvändsinformationsteknik ITHuruvida sättett
beroende till-faktorer.radberoende Deteller inte ärär avav en

hosoch kompetens,till teknisk utrustninggången använ-av vanan
information, kommuni-analyseraefterfråga, välja ochdarna avatt

kommuni-värderar den häroch hurkationsmönster typen avman
inflytan-makt och vilketvilkenkation, inte minst,sistsamt avmen

sammanhangbetyder dettainformationen. Makt ide har överman
informationen,tillträdet tilldels maktenbetydersaker.två Det över

maktenhör ocksåinformationsbildningen. Hitinflytandetdels över
frågorväcker viktigavilketutformningen utrustningenöver omav

användarperspektiv.
huruvida dessadiskuterahar för avsiktden här jagI attuppsatsen

nackdel för olika generationerfördel ellerfaktorer talar till som
förockså avsiktsamhället. harsvenskadag detlever i i Jag att

ochmellananvänds kontakterna generationernadiskutera hur IT i
dessakommunikation.för sådanfinns Ivilka restriktioner ensom

mellanskillnaderdet råderkonstateraavseenden kan storaatt
följd dentillkan ha ökatskillnaderolika åldersgrupper, avsom

tidigareflerdag där generationerdemografiska utveckling i änser
fördel-råderdet ojämnkommersamtidigt. visalever Jag att att en

informations-telefonutrustning,och avanceraddatorerning attav
finns skäloch detolikamellan generationerskiljer sig attvanorna

relaterat tillinflytande IT.obalansen politisktiuppmärksammaatt
kontakterna mellanroll förkommer också visa IT:sJag gene-att

olikateknik hos generationer.värderingenliksomrationerna, av ny
utifrånochutifrån ålderdefinieras här bådeGeneration gemen-

första fallet räknas generationerfarenheter. detI somensamma
föder barn,för de självatidenfödelse tilltiden från närpersonsen

femräkna medsamhälle kan alltsåomkring vårtår. I20-25 gene-
definieradhistorisktandra falletför närvarande.rationer I avses en
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generation, det vill kohort människor tillhörande visssäga en av en
tidsperiod med habitus och livsstil Bourdieu Tur-1993,gemensam

blir detPå möjligt hänga1998. så generationersättner att upp
kulturella och politiska händelser den svenska "68-vänsternt.ex.
eller den amerikanska Vietnam-generationen, också tek-men
niska innovationer bilen eller televisionen.t.ex.

Med IT datormedieradexpansionen kommunikation iavses av
allmänhet och spridningen hemmen,IT i arbetsplatserna och iav
offentliga miljöer. IT-begreppet bekant föremål förär som en om-
fattande diskurs med avseende vad kännetecknar ettsom sam-
hälle präglat och huruvida detIT redan ellerexisterar Ingel-inteav

al. Webster Tilltron till alltings lösning1991, 1995. ITstam et som
har diskuterats ofta retoriken kring denså till och med givitatt
upphov till särskild ism IT-ismen Johansson, Nissen 8Cen -

diskussionenSturesson Den ska dock föras1998. inte vidare i
denna artikel. uppmärksammas den användningHär detrotssom
storslagna faktisktvisionerna kommer beskrivaJagäger attrum.
etablerade kontaktmönster mellan ochgenerationer gamla iav unga

familj, och hur de skiljer från densig ekonomiska debattsamma som
förekommer området se Petersen Demsetz 1996.1992;t.ex.

har förDär generationskonflikter och dettavarnatman ser som en
de förutmaningarna den moderna välfärdsstaten. Minastörstaav

efterforskningar ifrågasättandevisar solidaritetenatt ett av
generationer emellan, mycket väl kan existera samtidigt med ökaden
lojalitet, och detta kan relateras till IT-utvecklingen.att

det gäller förväntade effekterNär IT-utvecklingen läggs enligtav
alltförmin mening vikt vid tekniken förändrandeden fak-stor som

Fortfarande det teknikdeterministiskt råder,är synsätttorn. ett som
där teknikutvecklingen obeveklig och där medborgarna, ellerär mer
mindre, betraktas passiva teknik. önskanMinmottagaresom av ny

den pågående IT-utvecklingen leder till utvecklad tekniksynär att en
såväl utvecklad teknikanvändaren. Med utgångspunktsom en syn
från den kunskap har dag tekniki och förändringsocial kanom

nämligen vidareinte diskutera teknikens förmodademan utan
effekter skilt från den sociala utvecklingen. betyderDet inteatt man
heller med automatik kan dra slutsatser lederIT till ökadeattom
generationsklyftor eller ökad demokratisering. betydelseDen ITen
kommer för enskilda föreller samhället helheti sin äratt personer
resultatet där etablerade ekonomiska, sociala ochav en process
kulturella strukturer restriktioner vilkeninom tekniken spridsutgör
och bruk.i det avseendet kan bli redskap syfteI IT itas ett att
konservera sociala ordningar lika väl det kan leda tillattsom
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harmedborgarna passivaförändringar. Synen mottagaresom
sådankan bidra till.till vadockså bidragit IT En ärmytmyter om

ochsynnerhetmänniskor från varandra,fjärmar itekniken ungaatt
vid ellermänniskorgamla, eftersom äldre rent avvara ovanaanses

forsknings-överensstämmande med derädda för teknik. Merny
användar-föreställningarnaföreligger detresultat är äratt omsom

marknadsför, säljer ochde producerar,kapacitet hos somnas
teknikvilken betydelseteknikbeviljar olika styrtyper nyav som
harbetydelse har alltsåfå. avgörandekommer Enatt vem som

detvilketmänniskors behov IT, visartolkningsföreträde till av
frigörandekontrollerande såvälfaktum teknik kanatt somen

demokratiserandekommer verkabetydelse. Huruvida IT äratt
fråga socialfråga vilkenfrämst teknisksåledes inte utan en omen

artikel ska öka insik-dennaambitionväljer. Minstrategi är attman
förhållande.dettaten om

fyra Inledningsvisdiskuteraskommer i avsnitt.Problematiken att
ochtill IT-utvecklingeninflytande kopplatpolitisktdiskuterar jag

skillnadinnebärakommerifrågasätter verkligen någonIT närattom
sammanhang.politiskaolika åldrar idet gäller representationen av

leda till ökadskulle kunnafasta förväntningarna ITJag atttar om
samhälle därleda tillskulle kunnaockså detdemokrati, ettattmen

följd ökadevarandra tillharmänniskor större avomsorg om
tillDärefter följer tillgångenavsnittmöjligheter till kontakt. ett om

statistik, ochutifrån tillgängligoch kompetensteknisk utrustning
vill hängavilka dediskussion är rätta manarenorna omom somen

detbefinner däroch vilka sig justmed IT-utvecklingen Ii nu.som
betydelse och hurdiskuterastredje avsnittet vanornas

påverka olika generationers in-värderingsförändringar kan tänkas
behandlas kommunikations-fjärdetill detställning avsnittetIT. I

olikaavseende hur det till generationermed går närmönster
finns integrerad kon-tekniken itekniken och hurdenmöter nya

ocksådiskuterasoch äldre.takten mellan Här om genera-yngre
fråga vilketdetellertionskonflikter verkligen existerar är omom en
förslag tillhar. Avslutningsvisperspektiv någrapresenterasman

Därmedanvändning inteför öka demokratisk IT.åtgärder att aven
eller under-sådan kommunikationunderstödjakanITsagt att en

komma siginflytande. kan visastödja ökat demokratiskt Det attett
härlika relevantåstadkommavad kan visar sigITatt myten varaom

områden.andravissasom
huvud-förekommerresultat och exempelempiriskaDe ärsom

människorsforskning äldrefrånsakligen hämtade min omegen
kommunikations-informations- ochanvändningtillgång till och av
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teknik och kommunikationen mellan generationer. harFrågornaom
sedan fokus för fleravarit forskningsprojekt vid Teknik1991 Tema
och förändringsocial Linköping.i

Politiskt inflytande och IT-utvecklingen
Demokrati betyder alla medborgare och sociala haratt grupper

till politiskt deltagande. Kommunikationen mellan för-rättsamma
troendevalda och väljare, liksom olika kommunikation medgruppers
varandra kan betraktas livsnerven demokrati.i Densom en
systematiska underrepresentationen olika därförgenerationer ärav

allvarligt hot demokratin dag.i Politiska beslutsfattare be-ett mot
Ävenvanligtvis medelåldersstår det skett föryngringmän.av om en

parlamentets ledamöter, framför allt sambandi med val,års1994av
fortfarande och kvinnor underrepresenterade be-iär mänunga

slutsfattande gällerDetta pensionärerna m.fl.Petersonävenorgan.
HolmbergEsaiasson underrepresentation1996; kan1996. Denna8C

skapa konflikter generationsvisa intressen tilltasom vara
bekostnad generella eller långsiktiga intressen. dag kan tillIav
exempel hur 60-talistgenerationen ställer krav högrei gradse att
bli integrerade arbetsmarknadeni Reinfeldt m.fl. Fyrtiota-1997.
listerna sida bildarsin särskildaå generationsnätverk och hävdar att
sådana krav kommer slå tillbaka de generationerna näratt yngre
de ska betala de äldres avveckling arbetsmarknaden Rosengren
m.fl. 1997.

Medias Ökade inflytande politiska skeenden och den fortgå-över
ende utvecklingen från direkt kommunikation denen typenav som
sker politiska till indirekt via ökar naturligtvismöten, nätet,en
skälen uppmärksamma makten informationen och vilkaöveratt som
har tillgång till denna. närvarande siffrorFör visar det blir alltatt

samla människor tillsvårare politiska ochSOU 1987,mötenatt att
medlemskapet och politiska aktiviteter ungefär dubbelt högtsåär
bland medelålders människor jämfört med45-64 år yngre grupper

kan18-24 år tänkaSCB denna1996. Man sig att
snedrepresentation också kommer råda det gäller vilkanäratt som
har makten den politiska information förs viaöver nätet.utsom

påIT lösning problemetsom

eller förespråkare,IT, dess gällande användningengörsnarare att av
denna teknik skulle kunna öka och förbättra den här typen av
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förekommande ökad de-kommunikation. tanke denEn är enom
fler tillmokrati betydelsen människor skulle kunna tillgångi att

information beslutsfattare och elek-och lättare viasinanå Internet
trisk närvarandeSOUBangemann 1995. För1994, 1994,post
läggs ökande andel politisk information och politiskanätetuten

frågasärskilda hemsidor. det härpartier sig Om ärpresenterar
flyttar från därpolitisk verksamhet byter och mötenatt utom arena

telefon fax haft funktion, och flyttaroch hittills kompletterandeen
hur informationenstället beror naturligtvisin inätet presente-

fråga ökad konsumtion politikdet enbartOm är utanom en avras.
dubbelsidig kommunikation eller ökade kontakter mellan politiker
och väljare, ökad stimulering det politiska samtalet väljareeller en av

förstärkningemellan, det själva verket endast den rådandeiär en av
fallpolitiska elitens makt, detta den medelåldersi generationen. Om

fördet däremot detta kan möjligheternavisar sig öppnaatt upp en
bildabredare politisk debatt eller potentialIT:s opinionattom

effektivt och kan det kommaäldreutnyttjas generationeryngreav
förändring. fall det till trendbrott.innebära iMen så måsteatt etten

Studier den svenska maktelitens möjligheter reproducera sigattav
har nämligen denvisat sig åtminstone inte istårstora,vara

befolkningens möjligheter sådantill position.proportion nåatt en
omkring sjuttiofemMöjligheten vid makten gångeräratt stanna

har sådan social bakgrund och därmed tillgång tillstörre man enom
inflytandedet sociala kontaktnät krävs för politisktattsom

relateradevaraktighet gäller strukturerPeterson Samma70.1996 s.
till klass och studier hittills genomförtskön. De som om

informations-datoranvändningen olika socialai visar attgrupper
familjmellan generationer i BIPE 1995.1994,ärvsvanorna samma
lika väl kan konserverassak gäller könsrollsmönstrenSamma som

förändras teknik introduceras hemmen eller arbets-inärsom ny
finnsplatserna Sundin alltså anledningDetBerg 1995.1996, att

förvänta de politiska och strukturerna råder dagsociala isig att som
framtiden.också kommer råda iatt

ifrågasattGenerationskontraktet

obalans den politiska kan allvarliga konse-representationeniEn
kvenser för det underförstådda kontraktet mellan generationer som

människor hand varandra under olika skeden igår tarut att om
detlivet. perspektiv livscykel innebäri utjämningSett närav ens en

tiderdet gäller givande och tagande Andersson Elsässer 1997. I8a
befolkningensbalans med avseende både ekonomin ochav
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ålderssammansättning finns det anledning ifrågasätta dettaingen att
kontrakt. konjunkturnedgångar och det blir obalans mellanI när
åldersgrupperna, ofta andelen befolkningenäldre ökar, blirinär
generationskontraktet ofta ifrågasatt och åtaganden sörjaattyngres
för de äldre betraktas börda. befolkningsut-Med dagenssom en
veckling med tillväxt de allra äldsta befolkningen ochistoren av

födda under och 1960-talen, kan hurgenerationer 1940-stora se
hand varandra, avseendengenerationer i vissasynsättet att tar om

tycks avlösas frågaval hur ska för-igörattav man om resurserna
delas mellan barn och gamla, mellan olika generationer.

,lförsta modern tid fråganinte i kommitDet gångenär som upp.
jRedan 1930-talet väcktes frågan obalansen mellan olikaom

åldersgrupper. Makarna Myrdal diskuterade detta överord-som en
lnad rättvisefråga befolkningsfrågan.bok Vid den tideni sin Kris i

befann skiftet mellan jordbrukssamhället och industrisam-sig iman
hället och avfolkningen landsbygden fråga diskutera-av var en som

Framfördes. allt äldre lämnades kvar landet denäratt yngre
flyttade till städerna. Makarna Myrdal konstaterade Naturligtvisatt

de humana impulserna tillräckligt starka för de gamla skola bliär att
försörjda och försörjda.väl det kommer ske underMen att en
stigande känsla olust landet Myrdal Myrdal 1934.8Cöverav

Även frågandag väcks vad har råd finnsi med. deDetom som
talar generationskrig där och äldre drabbar iettom yngre samman
konkurrensen de knappa och där det längreinte ärom resurserna
självklart de ska betala för de äldres Daatlandpensioneratt yngre

Skillnaden dag har historiskt uniki där1998. situationär att en
fler tidigaregenerationer lever samtidigt och där antaletnågonsinän

den äldsta högt, ochi generationen lever brytningstidiär att en
mellan industrisamhället och form samhälle där kunskapen ny av
och information viktiga produktionsfaktorer. ifrågasättandeEttär

det sociala kontraktet mellan har därmed kom-generationer återav
till debatt, baramit inte deleni Sverige i större väst-utanupp av

världen. för välfärdsstaten förstås frågacentralGränserna iär en
denna debatt Thomson dessa förmodade förändringarOm1996.

upphov till kan det naturligtvis skapagenerationsmotsättningarger
förstärkaoch föreställningar eller diskriminering baseratstereotypa

ålder, s.k. ålderism Andersson 1997.
aspekt generationskontraktet diskuteratsEn ärannan av som

kunskapsöverföringen från äldre till generationer. Detta gåryngre
tillbaka uppfattningen de snabba förändringarna detiattom
moderna samhället skulle till nackdel för åldrande människorvara
med tanke de kommer sakna kunskaper och erfarenheteratt att
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föra vidare till Ibland hävdas det äldresgenerationer. attatt yngre
förr. försöktebättre början 1970-talet amerikanskasituation Ivar

samhällsförändringarforskare lansera detteori äratten om som
framför äldresådana allt tenderar underminera människorsattsom

därmed Cowgilloch deras Holmessituation 1974. I8Cstatus
förindustriella äldrehomogena samhällen, hade enligt dennamer

högre eftersom de hade kunskaper nödvändigateori, status som var
för de del hypoteser har dockgenerationerna Dessaattyngre av.

verifiera fått från forskareoch har mothugg radvarit svåra att en
jämförtäldres villkor har förbättrats medvisat avsevärtattsom

förindustriella föreställningarsamhällen och mycket de haratt av
förrgamlas bygger ochsituation portionmyter storom en

romantik Odén, Svalborg Tornstam Gaunt 1991.1993,8C

IT och varandraomsorgen om

Kommunikationen mellan olika centraltgenerationer någotsom
fördelningengäller dock enbart medelinte våraav gemensamma

fördelas medelst politiska beslut, det gäller ocksåsom omsorgen om
förståelsen för finns skedenvarandra, vilka behov under olika isom

och undanröjandet fördomar och ålderssegregation all-livet iav
mänhet. de första dokumenten hur skulle kunna för-EuropaI om
vandlas till IT-samhälle fanns också tanke skulleITattett en om

omsorgsfulltkunna skapa samhälle där människorett attgenommer
varandraanvända den tekniken skulle kunna komma närmarenya

detta ska kunna bli verklighetBangemann 1994. Om måste
omfattaemellertid användningen alla och det detgenerationer gör

dag dessförinnan lyfta ytterli-vilket skainte i jag visa. migLåtstrax
finger. olika dethar hittillsvarningens Jag sättett antytt attgare

fog försökerfinns för försiktighet diskute-mått närett stort av man
förändringar följd har ocksåtänkta till IT-utvecklingen. Jagra av

försökt förmedla uppfattning finnsdetmin övertroattom en
tekniken och underskattning de strukturerna.sociala Dettaaven
gäller också helt användarpers-IT något Ur ettnytt.synen som
pektiv det nämligen historielöst tillskriva datoriseringen ellerär att

faktiskt handlarden tele- och datorteknik detintegration av som
för människors kontakteromedelbart avgörande betydelsesåom, en

under helamed varandra. utveckling har själva verketiDenna pågått
1900-talet.
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Nya kommunikationsmöjligheter

faktisktsker det till den tradition användaDet är att attsom av
teknik kontaktlänk etablerats under 1900-taletsuccessivtsom som
adderas ytterligare möjligheter, effektiva iän termerom mer av
överföringshastighet och möjligheten infor-lagra och bearbetaatt

Flera de traditionellamation. teknikerna dag tämligeniärav opro-
blematiska vanligt förekommande, telegrafen, telefonen,t.ex.men
telefaxen, radion, televisionen. Vad sker kvan-är ettsom nu snarare

kvalitativt. Telefonentitativt gjorde det möjligtänsteg ett ettatt
enkelt överbrygga avstånd, medan detta snabbareInternetsätt gör
och effektivare. förneka,skulle telefon dagiIngen att utannog vara

eller mindre socialt exkluderad och det ligger tillär näraatt mer vara
hands fråga kommer betydelse.sig IT-Internetatt attom samma
utvecklingen innebär bildligt talat alltså från noll tillinte gåratt

kanske från fem tilltio, tio.men
tekniska utvecklingen vardagskommunikationens områdeDen

således förbehålletinte denågot generationerär är växersom som
dag. Teknisk utveckling och snabba tekniska förändringari ärupp

samtliga dag levande har erfarit.inågot generationer Detsom
betyder dock använda datorer lika allainte intresset iäratt att stort
åldrar. kanMotivationen olika skäl likaså förväntningarnavariera,av

fasermänniskor olika livet. datorernasi barndom detIav var
Ävenallmänt datorerna ägdes dagiaccepterat att experterna.av

finns outtalade förväntningar först tekniken itarvem som
anspråk. behöver inte väl människor,Det iexpertervara men yngre

fall förväntar farmor förstvarje ingen plan.äratt
det gäller äldre människor kan till och med höra kom-När man

Ärborde låta dem fred. det verkligenimentarer attom man vara
nödvändigt för alla den pågående IT-utvecklingenatt anamma

funderingarväcker enbart blir erbjudande,Frågan IT inte ettom
nödvändighet och för förbli integreradsocialttvångutan ett atten

Under första delen 1990-talet har IT presenterats ettav er-som
bjudande för information,del eller kon-tjänster, serviceatt av
takter. erbjudande bli nödvän-Detta småningom igår så över att en
dighet för det behöver.i Tillgängligheten blir be-att tag man av
tydelse desto generellt blir socialtoch risken blisystemet attmer
exkluderad har tillgång till ökar.inte IT ITNär ersätterom man
andra alternativ blir det således avgörande betydelse för denav en-
skilde hon har möjlighet använda det eller dettainte. På sättattom
blir sambandet mellan teknik och social det modernaintegration i
samhället allt starkare. tekniska dag självklara red-Vissa iärsystem
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skap kontakter med varandra. arbetai våra i universitetsor-Att en
ochganisation inlemmad den sociala infor-i interaktionen ochvara

mationsutbytet där, intill omöjligt ha tillgång tillär näst utan att
dator. det föromöjligt hemtjänstenPå vårdsätt är utövaattsamma
och tillgång till telefoner, framtidenlarmsystem, och iutanomsorg
kanske portabla datorer.även

Tillgång till teknisk utrustning och
kompetens

tillhör de digitaliseradeSverige länderna världen deti närett mestav
gäller tillgången till datorer och telefoner bland Holstinvånarna

Tillgången dock fördeladojämnt mellan olika och1997. är grupper
unikt till dengenerationerna. Sverige vida traditionellasåöver är att

väggfasta telefonen spridd hela befolkningenjämntär över oavsett
ålder, klass eller kön. Statistiska undersökningar omkringvisar att

befolkningen alla åldrar har tillgång till väggfast telefon.% i98 av
det gäller teknik ökar skillnaderna. statistikenNär visarHär attny

tillgången mobiltelefontill minskar med ökad ålder. Med nöd-en
vändig befintligatill siffror inneharanpassning åldersgruppeni%13

mobiltelefon, jämfört med åldersgruppenår i20-24 °/o år22 45-64
föroch åldrarna Strömberg Ostlund% år 1999.6 75-84 1996;

Tillgången till teknik minskar alltså högre ålder, kaniny men
också gälla den medelålders Skillnadernageneration.gentemotyngre

uttalade beträffande tillgången till datorer. Statistiskaär ännu mer
centralbyrån har undersökningari hursina mångamätt som an-
vänder eller har dator. resultat totalt kanDeras visar °/o60använt att
betraktas datoranvändare åldrarnai Andra under-år.16-64som
sökningar siffran förvisar och äldre.°/o år9 60ärpersoner som
Även här sjunker alltså innehavet med ökad ålder skillnaden ärmen

mellan fortfarandede tillhör arbetskraften och destörst som som
Östlundmed ålderspensionavgått SCB 1999.1996;

till skillnader mellan och kvinnorOm visarså SCB:smänser
siffror kvinnor använder datorer mindre utsträckningi än män,att

Ålderframför allt och äldre kvinnor och könSCB 1996. äryngre
faktorer.således viktiga skillnader tycks dessutom beståtvå iDessa

takt med teknikspridningen. jämförelse mellan och äldreEn yngre
åldersgrupper med hjälp tillgängliga data, äldrevisar t.eX. attav
fortfarande efterkälken. Tillgången till datorer åldersgruppeniär

har frånökat till ochår % °/o %16-64 35 1984, 42 1989 60 1996
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Tillgången till datorer åldersgruppen hariSCB 1996. år35-84
frånökat till Nordicom Ostlund°/o °/o 1999.1996 9 1997 1997;6

Rätt arena

befinnerhänga med teknikutvecklingen fordras sigiFör att att man
framförålder allt Svenska studier tyd-i visarrätt rättmen arena.

ligt här råder skillnader mellan och branscher,regioneratt stora
beträffande inkomst och utbildningsnivå. arbete,iPersonersamt

utveck-särskilt tillväxtinriktade branscheri ärentreprenörer som
information, bäst tilllingsorienterade och beroende deär tarav som

erfarenheterden tekniken. tycks också desig Det så att avnya vara
får livet.teknik arbetslivet de bär medi sig Detär resten avman man

har betydelse blir involverad tekniska för-alltså istor om man
ändringar eller under delen yrkesverksamma liv.inte sitt Isenare av

företag framför allt anställda och de äldremånga satsar man yngre
utanför. frånställs andra fall de äldre anställda själva deltaI avstår att

Östlundmed hänvisning till de ska pensioneras 1999.att snart
faktumMed det pensionärstiden dag kan kommai minne iatt att

omfatta förvärvsarbetatlika lång tid blir sådana beslut avsom man
betydelse. tillgången till ska bli jämlik dag, kanIT iOmstor mera

datorer längre enbart förknippas med arbetslivetinte såsom var
fallet förbehålletoch 60-talen, datorteknik1950- när expertervar

professioner förekom hemmen.och sådana aldrigi vissa i Iapparater
bemärkelse både arbetet,dag alla datoranvändare i någonär

hemma och offentliga miljöer.i
förArbetsmarknaden således oerhört viktigär attarenaen

till och förtillgång bibehålla kompetens. iIT sin Den gåratt som
hållaeller blir arbetslös möjligheterpension mister sina sigsnart att

uppdaterad. Andra utbildningar och datorkurser, projektärarenor
i offentliginriktade publik och datorundervisningsatsningaren

för hög-olika Vid sidan sedvanlig utbildning skolor,igrupper. av
etableradeskolor och kan denuniversitet, regeringenê nämnas av

utbildningssatsningen Kunskapslyftet"; projekt bib-Internet
liotek förekommer rad platser landet; datakurserisom en
arrangerade och andra organisationer; SeniorNet iPRO samtav
syfte äldre människor använda datorer.att attuppmuntra

tillfällenVad dessa till inlärning betyder utvecklingengentemot
för döma erfa-arbetsmarknaden tidigt Attär ännu säga.att av

renheterna forskning, dessa utbildningssats-vänderi min sigegen
frågatill väl avgränsade alltsåningar inteDet någonärgrupper. om

det osäkramellan åldrarna här planet.integration Många använ-
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dare betonar de helst vill kurs med deltagare befinneratt som
ålder ellersig i i livssituation. Resultatet kursernasamma samma av

kan däremot komma betydelse för kontakterna mellanatt gene-
rationerna. Studier teknikanvändning bland pensionärer visar attav

fyller funktion förIT deras kontakter med barn och barnbarnen
vilket beskriver utförligtjag nedan.mera

Vanornas betydelse
Erfarenheterna och användning kommunikations-vanorna av av
teknik skiljer mellansig och kan avgörandegenerationerna
betydelse för inställningen till och användningen IT.av

relateras generationsbegreppet denna artikelSom inämnts ovan
både och erfarenhetentill ålder till teknik. finns fognämligenDetav
för koppla erfarenhetermänniskors tidiga teknik till derasatt av
inställning tekniktill livet och till hur utvecklari mentalasenare
modeller kring teknik Clarke, PomfrettParker Rogers1994,8C

Östlund kan telefongenera-till exempel tala1995. Man1995, om
tionen till dagens datorgeneration. föddai sek-iDe ärmotsats som
lets början definitivttillhör telefongenerationen. denDet är som

förebild för deras uppfattning modern kommunika-stått som om
tionsteknik. hur telefonerar, harMan gör närvet man man men man
också mental modell hur tekniskt uppbyggt medärett systemen av

frånutgångspunkt telesystemet. däremot uppträderDatorn inte
telefonen och därför främmande.kan upplevassättsamma som som

därför den förstå därförlogisktInte svårareäratt att rent attmen
den inte med den lagrade erfarenheten hos användaren. Detstämmer
märks datorer ska installeras hos äldre Denär äromsorgstagare. som
födda eller 1980-talet däremot och dag tillhöri1970- som
ungdomsgenerationerna beroende erfaren-inte slagsär av samma
heter. dem datorn lika självklar telefonen förFör många är ärav som
de äldre. har dessutom drivkrafterandra bakomDe ettyngre
eventuellt datorintresse. kan liknas vid utvecklingsuppgiftDet en
eller viktigt livskarriären telefonan-i sättett steg samma som
vändningen varför de gamla dagi Nissen 1993.ärsom

IT värderas olika

dator skrivbordet har därmed förvärde allaEn inte män-samma
niskor. äldre denenerationer enomlevt tekniska utveck-För g som g
lingen under förekomsten0 detta sekel, har tekniskau happaraterav 1
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fungerat levnadsstandarden ochhemmet delvis indikatorersom
framåtskridande. med gamlatecken samhällets Intervjuersom

telefoninförskaffandet till detmänniskor visarår80över att av egna
fåttvisade hade det bättrehemmet Det attett stort steg.var man

förklarasekonomiskt. inställning kan deställt Denna av om-
och for-ständigheter under vilka denna generation växte somupp

värderingar. materiell egendomderas grundläggande Bristmat
och materiella till-bidrar till blir aktsamatt pengarman mer om

vanligare hos dagens äldresådan inställning generatio-gångar. En är
hos haft materiellt Välförsedd Forsk-än uppväxt.yngre som enner

värderingsförändringar under 1900-talet visarning ägtom som rum
fråndet skett förändring materiella värden ochsättaatt trygg-att en

frihet självförverkligande framträ-het högst, till och bliratt mer
materiell trygghet respektivedande. Forskarna tilliten tillattmenar

materialistisktfrihet olika värderingssystem:tvårepresenterar ett
Materialistiska värderingaroch postmaterialistiskt. ärett t.ex. upp-

fattningen lag och ordning skall och ekonomisk tillväxtvärnas attatt
Exempel postmaterialistiska värderingar åsik-bör prioriteras. är

yttrandefriheten försvaraviktig liksomatt ettten att anses
samhälle Inglehartdemokratiskt och mänskligt Pettersson 1988,

Axelson Pettersson 1992.1990, 8C
Samtidigt teknikutvecklingen skapade drägligare liv ochettsom

framåt, kundeförde samhället tekniken alltså inte någotvar som
eftersom det kostade och bordeanvändas obegränsat använ-pengar

Östlundmed födda början sekletdas imåtta 1995. För många av
telefonen för förmedla nyheter,förblev därför redskap viktigaett att

använde för timslånga samtal medinte något Manvännerna.man
för meddela födslar och dödsfall, avtala ochringde göramötenatt

Fortfarande dar kan telefonsignalöverenskommelser. gamla en
familjen.erfaras Viktigt har hänt Vittnesmål kaninomnågotattsom

berätta hur människor till och med ställde raka ochsig i togryggen
fick de förstade samtalsig i någonmössan när motta avav

telefonerna kom till byn och fanns tillgänglig dei någonsom som av
gårdarna.större

skaffat dator ochde pensionärer sigmångaFör egenav som en
och teknikutvecklingenlärt använda elektrisksig stårInternet post

fortfarande för och användare blir deutveckling progressivitet. Som
samhällets fortskridande. Själva beskriver de detintroducerade i som

de hänger med, med andra ord de förblir integrerade iatt att
Östlundsamhällsutvecklingen 1999.

telefonenFyrtiotalisterna för vilka blev ellergenerationär en mer
förknippadmindre självklar och nödvändigtvis med kostnader.inte
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dock den tekniken självklartdem korn inte ståmångaFör attnyaav
baksida.för framåtskridande. Teknikutvecklingen hade också en

1970-talet omfattadekritiska teknikdebatt uppstod underDen som
kärnkraft och frågan TV-tittandetsbåde Sveriges satsningar om

frågaväl eller för de uppväxande barnen, negativavarsve en
genomförtsde studierverkningar har kunnatinte påvisas i som

från återfinnsTill skillnad de äldreFeilitzen generationerna1989.
hållning sannolikt kan betydelsehär teknikkristisk närsomen

inför studierdag ställs datoriseringen.denna generation i De som
faktiskt barn förhittills finns hur används visarInternet attom av

under-tekniken alls märkvärdig och allsinte inte någotmånga är
verk. bara används och del livetDen SOU 1996:32.är en av

värderingarna dröjer sig kvar

strukturerandeomständigheter under blir såledesDe växerman upp
kommer där-för de värderingar införlivar och Varje generationman

specifikaför värderingsmönster.uppvisa vissa Dessaatt genera-
tionspecifika beständigavärderingar har dessutom visat sig övervara
tid.

individenshar därmedäldre generationDagens en annan syn
har. Medan äldreförhållande till social gemenskap vad deän yngre

bör välupp-fortfarande har värderingar innebär att man varasom
fostrad, och självbehärskning,ordentlig, lydig, ha tålamodartig,

tonvikt vid individualism och tolerans.lägger Dettastörreyngre en
förts under olikaavspeglar också hur det politiska samtaletisig

folkrörelsernasavhandlingperioder. Engberg skriver i sinJan om
framväxt sekelskiftets folkrörelser bidrog tilli Sverige ersättaattatt
vertikala lojalitetsmönster mellan arbetsgivare och arbetstagare,

med horisontella loja-mellan bonde och dräng, mellan hög och låg,
det kollektivet blev viktigare.litetsmönster. Lojaliteten till Våregna

folkrörelser, detta fall tänkt och skrivet 1980-talet,tids i mitteni av
karakte-formulerar Engberg lojaliteterenligt sina Deännu snävare.

människor kommerstarkt individualiserade rörelser därriseras av
förändring Engbergkring idé eller konkret 1986.samman en en

får konsekvenser för inställ-naturligtvis generationernasDetta
till social välfärd.till och villkor relaterat generationning Den som

välfärdspolitikenförst blev föremål för den sociala och ekonomiska
erfarenhet1930-talet, har och situationannanen annan en nu

födda efterjämfört de upplevermed De1970.ärsom senare en
flexibilitet. harmycket osäker kräversituation Destörremer som
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säkert neddragningar jämförelsesvårare med den äldreiatt acceptera
välfärden förgenerationen inte undergiven sin uppväxt.togsom

får också konsekvenser förDet inställningen till användningen av
hos olikaIT Möjlighetengenerationer. utvidga kontaktersinaatt

surfaoch kan komma kontrasti tillstånätet synsättatt ett som
innebär bör använda tekniska kommunikationsappara-inteatt man

onödan och försöka hållai kostnaderna Flexibilitet ochter nere.
kontakt hänsyn till social eller andra sociala kangränserutan status

lika förvälkommet de främmandedet för denärvara yngre, som
äldre generationen.

Från knapphet överflödtill

skillnad härrör från erfarenheter förutsättning-En ärannan som ens
för olika efterfråga,generationer välja och avkoda informa-attarna

de äldretion. informationgenerationerna under derasFör var upp-
och delen deras liv bristvara. fanns tidDetväxt större av vuxna en

och mentalt till den informationsig blev demutrymme att ta som
förelagd. längreinte möjligt. Med all den informationDetta är som

till buds dag form tidningar,i i reklam, radio ochstår IV-pro-av
krävs informationsflödet.i Användningenattgram m.m. man sovrar
kräver vad efter, vilket kanInternet äratt vet uteav man man upp-

levas frustrerande för hellre frånså användamånga avståratt attman
det. andra kan nödvändigheten sådant tillvägagångssättFör ettav
upplevas befrielse det kani välja bort det inteattsom en man man
vill eller orkar del krävs sålunda helt förDet strategita av. en annan

tillgodogöra IT-medierad informationsig jämfört med tidigare.att

Kommunikationsmönster

Samtliga generationer samhälle dag har form erfa-i ivårt någon av
renhet modern informations- och kommunikationsteknik. Dettaav
kan illustreras med utgångspunkt från kvinna dagi år,70ären som
låt kalla henne Margit.oss

IT-utvecklingen i varje generation

harMargit själv lämnat arbetslivet sedan tillbaka och harnågra år
varken möjligheter eller kanske tillmotiveringsamma attsamma
hänga med i utvecklingen barn ochsina barnbarn. det kanMensom
också hon grundjust släktingar ellerså sinaattvara av yngre
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från förutsättningargrund erfarenheter tidigare arbetsliv har braav
följa händer.med vad kanske tillhör demi Margit i sittatt som som

arbete skrivmaskin och gickanvände innan pensioneringensom
kurser för använda erfarenheter har sannoliktlära sig PC. Dessaatt

betydelse för hennes förståelse vad barnbarnen framförgörstor av
fördatorerna och dem självklart kom-är närmast sättett attsom

däremot 90-årsåldern,municera Margits iAnnapå. ärmamma som
har aldrig kommit kontakt med datorer. kanske tillhör dei Hon
kvinnor tacksamt teknik kommit underlättatagit emot attsom som
för harhenne hushållsarbetet hög ålder, längrei i intemen som nu

lära användamotivering sigånyo måsteNuatt apparater.samma nya
hon hushålla hennesmed och hon kunskapersin energi antar att om

föråldrade det idéteknik allmänheti inteså någonär äratt attpass
försöka.

har under hela liv till tekniksitt sigtagitAnna görmenny nu
föränd-hon andra således vid tekniskaprioriteringar. Hon är van

förändras.livsperspektivet betyder dockringar inteDetta attmen
förskonad från IT-utvecklingen. det gruppboende därAnna Påär
finns flera förhon bor larmsystem olika ändamål. Dettyper av

trygghetslarm hon själv bär hör till ett system numeraarmen som
helt använder larm dag för kalladatoriserat. sitt varjeAnnaär att

för förvissapersonalen och ibland där.sig någon äratt attom
barn finns förvärvslivet och ständigtiMargits är tvungna attute

har för blivituppdatera kunskap Elektronisk demsin IT. postom
hålla kontakten med kollegor ocksåvanligt baraintesättett att utan

med andra medlemmar familjen. försökeri Margits övertygason
skaffahenne dator och de kan ha kontaktsåe-post attattom en

det deras flexibelskulle kommunikationDetsättet. göra menarmer
telefonen de oftaringerMargitNu när är upptagnasonen. av

eller och ärenden. Seniornetnågot Hanär gör attannat ute vet
Sweden planerar uppköp datorer tillsatsning pensionäreren av
till rimligt barnbarn också datorer dagli-Margits använderpris.ett

träffarbåde skolan och hemma för läxläsning och spel. dei Närgen,
farmor vill de henne det spelprogrammet.visa Förgärna senaste

självklarhetdem det här med sak, detIT inte någonär ärstor mer en
för dem. de äldsta barnbarnen har lärt hursigEtt görav man

föräldrarna ochhemsidor. märker detta imponerarHan att
farmor.

hennes hennes barn och barnbarn kommer alltsåMargit, mamma,
alla kontakt med IT-utvecklingen olika använderi Deän sätt.om

förden kommunikationsteknik till buds lämpligtstår sättattsom
förhålla kontakten med varandra och det tycks möjligt dem attvara
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hålla kontakt ofta de vill. skäl till kontakternaså Ett annat attom
mellan dag kan flitigt förekommandegenerationerna i denärvara
unika släktled leversituationen samtidigt. Liksomså mångaatt

det har föräldrar livetMargit sina såväl barn ochmånga iär som som
barnbarn och barnbarnsbarn. Ytterligare skäl uppsplittringenärett

familjerna vilket utökar antalet relationer under livet. kanMargitav
ha gift tidigare och ha frånvarit barn äktenskap. kanHonän ettmer
dessutom ha kontakt med tidigare makens barn och hans släktingar.

kan tänka teknikensig sådan kanMan i situationatt uppmuntraen
flitiga kontakter också bli konkurrent hennes tid.men en om

Kontakten mellan generationerna

Studier användningen kontakterna mellanIT i generationernaav av
den tekniken fleravisar spelar viktig roll interak-isättatt nya en

dem emellan. och barnbarnen förtionen skäl föräldrarBarnen är ett
och far- morföräldraroch köpa dator med uppkopplingatt egenen
till fall föreller lära vad dator och hur deni varje sigInternet ären
fungerar. fungerar därmedgenerationerna adoptersDe yngre som
för de äldre, dvs. de hur teknik kommer till användningnär ser ny
bland de släktingarna, bidrar det till minska spänningenså attyngre
inför det och okänt Studier äldreRogers 1995.är nyttsom av
internet-användare dessa har barnvisar och barnbarn°/o82att av

har och dem också demajoritetInternet En sägere-post. attsom av
kommunicerar med barnbarn fungerarsina dess-via Barnene-post.

utsträckning direktai viss till inköpinitiativtagareutom som av
datorer och uppkopplingar. kan värdefullt för äldreDetta vara som
ofta upplever de blir annorlunda bemötta konsumenteratt nu som

Östlundteknik jämfört med de 1999.närav var yngre
fungerardet andra IT samtalsämne mellan den äldreFör ettsom

ochgenerationen barnbarnen, för dem själva använderinteäven som
dator. Barnbarnen vill den äldre vad lärtvisa degenerationengärna

förekommandeoch fall frågorsig i ställa till äldre användare med
datorerfarenhet. och barmbarnen kan uppenbarligen verkaBarnen
påtryckande skaffaäldre ska dator ellersig åtminstoneatt en egen
hålla sig med IT-utvecklingen.jourâ

Äldredet tredje ökar flexibiliteten kontakterna.i datoran-För
erfarvändare det förlättare dem hålla kontakt med sinaäratt att

barn elektrisk eftersom oftavia människor dagi ärpostvuxna yngre
och förstället varandraringa varjesvåra på. Iupptagna att tag att

dag kan kommunikationviss elektrisk Deersättas post.av vuxna
barnen det elektriska brevet vid tidpunkt demöppnar en som passar
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mycketoch kan lugn och Tidigare studier visari ett mersvara ro.
föräldrar.och deras gamlaregelbundet kontaktmönster mellan yngre

föräldrar ellerbarnen ringde gamlaDominerande sina varjeattvar
särskilda tidpunkter och talade med demdag ett parvarannan

för höra allt stod till.minuter rättatt att
kommu-alltså alternativMed elektronisk sig ännuöppnarpost en

telefonen och mednikationskanal kan kombineras med per-som
substituerandesonliga besök. harIT intet visat sigsätt utanvara

tekniker och torde bidra tillbidrar till öka attrepertoarenatt av
förstärka flitigt förekommande kontakterna mellande redan yngre

familj. Omkring tredjedeloch äldre medlemmar samma en avav
träffar familj dag, ochsvenska ålderspensionärer sin varje varje70%

Hälften dem sade kommuniceravecka Andersson sig1993. av som
och barnbarn elektrisk hade halverarmed barn via sinasina post

telefonen för samtaltelefonsamtal. det användesFör övermesta nu
för längre distanserkorta distanser och elektrisk samtal överpost

Östlundoch för slippa tider 1999.att passa

Attityder till och äldreyngre

förbetydelse relationerna mellan generationer givetvisAv ärstor
varandra. de äldre räknaockså deras attityder Ar något attgentemot

de egentligen slags problemmed det gäller IT Harnär somsamma
förs synpunkten framde komma med IblandVad harvi attyngre

samhälle. Med tanke delever starkt ålderssegregeratiatt ett
flitigt förekommande kontakterna mellan generationerna i samma

förindustriellafamilj, och bakgrund bilden imot attav av samvaron
alltför och idealiserande,samhällen tenderat romantisk äratt vara

Ävenfinna för sådan Eurobarometerndet svårt att argument tes.en
nöjda medsvenska åldringar tycks mycket sinvisar1993 att vara

jämförelse länder upplever demed andra europeiska sigsituation. I
andra klassens med-allt bli behandlade slagsminst någonav som

kontakter med familj Anderssonborgare och de har sintätaatt
1993.

har realistisk bildbetyder dock äldre ochinteDetta att yngre en
Sociologenvarandras livssituation eller livsperspektiv. Torn-Larsav

forskning skillnader mellanhar det råderi sin visat att storastam
föreställningar hur det gammal.och äldres är att varayngres om

avsevärda skillnader mellan äldres ochStudierna visade det råderatt
gamlaföreställningar vilka problem harallmänna manyngres om

studie föreställningar äldresdar. exempelEtt om om pro-ur en
blemprofil åldersgruppen trodde gamlai% år32 26-35är attatt
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människor hade problem med ensamhet, medan bara ålders-i%11
trodde sak Tornstam det gällerår66-75 1981. Närgruppen samma

teknik förekommer ofta föreställningar ochäldrestereotypa om
teknikanvändare. sådan äldre människor vidEn är ärattyngre ovana

teknik och förrädda sig teknik. Studier äldresatt ta an ny av
inställning till teknik emellertidvisar de medvetet sättatt ettny

andra följdtill orkenprioriteringar de måstegör att avtar, attav
hushålla med och derassin energi roll ochsinatt syn egen

Östlundrelationen till andra människor och till samhället förändras
själva verket tillhör gamla människor erfarna1995. I våra mest

teknikanvändare och ska tillskrivasintet egenskapersätt attav
tekniskt illitterata eller lida form teknikfobi.någon Påvara av av

tillskrivs människor särdeles begåvning för-sättsamma attyngre en
sig och avancerad teknik. de blir gamla kommer destå Närny

sannolikt förändra sina prioriteringar dagenssättatt samma som
gamla människor gör.

Generationskonflikter, fråga nivåen om

utifrån studier relationernaDet mellansvårt generationerär att av
familjenivå belägg för de förekommer allvarligaargument som om
generationskonflikter. de upphov tillNär senare ger genera-
tionskonflikter det regeli de kanspänningarär genererat ur som

samband med diskussioneri lägre pensionsålder, ålders-uppstå om
relaterad kompetens, lagstiftning diskriminering gamla ochmot av
problem med ungdomsarbetslöshet Turner Relationsstudi-1998.

familjenivå betonarvisar åldersskillnader änatterna yngre mer
vad de äldre och andra mellanmotsättningargör att typer av gene-
rationer finna. Daatland fransk studiesvåra visar1998. Enär att
till och med utbrett överföring materiellamönsterett av av re-

Överföringenmellan och äldre generationer. visser-ärsurser yngre
ligen ömsesidig präglas frågadet långsiktigärattmen mer av om en
investering den säkerhet liggeri ochi existensen arvingarsom av
äldre släktingar, rakt utbyte Donfuttjänster Attiasän ettav av

Familjerelationer dessutom baseradeinte slags1995. är samma
kontrakt de strukturella. Drastiskt uttryckt kan liksomsom man
Richard gjordeTitmuss i sin skyldigheterna mellan främ-essä om
lingar i samhälle, beskriva skillnaden den mellan solida-ett som en

baseradritet blodsband och solidaritet baserad social policy
ÖverTitmuss huvud det här med1970. ärtaget avser genera-

tionskontrakt, kontrakt legalinte i resultatmening,ett utan ett av
oskrivna, informella förväntningar och skyldigheter. kontraktDessa
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formella kontrakt,desto mindre bindandesocial ickei mening änär
sammanhållningen vilar.dessa ordningar den socialaehuru det är

familjen behöver alltsåRelationerna mellan och äldre inomyngre
med icke-familjära strukturella relationer mellaninte överensstämma

emellertidSkillnaden intressantgenerationer. visar meto-ett
slutsatser människorsdologiskt problem. situationvisarDen att om

forskaren har. kanberoende vilkenkan bli skildavitt Manansats
tillståndet blanddet demokratiskadra heltäckande slutsatserinte om

utifrån eller utifrånmedborgarna enbart data aggregerad nivåen
viktigt låtaekonomiska antaganden makronivå. IT-Det är att

för kunnakomma till talsanvändarna själva sättatt ett nyanserat
och vilken betydelsebeskriva hur de upplever kommunikationsin

tekniken har.
försdebattUtländska studier liknande resultat.visar Den som

med studier meddagspressen gjortsi inte överensstämmer som
och fördelningenattityder till socialpolitikavseende människors

reflekterar människorsattitydernavisar inteDessa attav resurser.
och tolerantade liberalagenerationsintressen änärutan att meregna

också äldredebatten sken visarSpitze 1995. DeLogan 8C attger av
samhälle och de har kommit blihar stöd dagensi attattett stort
samtidigt vården ochviktiga påtryckargrupper, omsorgensom om

"deifrågasätts andra delar debatten. Blandäldre gråai rönerannatav
flertalframförandetlobbyisterna framgång krav ii sina ettstor av

och Frankrikeländer till exempel StorbritannienUSA,som
Henrard Parker 1997.1996,

Livsprojektet

förändringar livsperspektivAvslutningsvis bör inågot översägas om
effekter IT-använd-kan nämligen ha oväntadelivsloppet. Det

deltagande. modernaoch för inställningen till politisktningen Det
produ-ibland riskkultur sidansamhället beskrivs åsom enasom en

sidan ökadeolikhet, exklusion och marginalisering, andraåcerar
livsstil. traditionellamöjligheter självreflektion och valtill Denav

fungerarbilden människans levnad illustrerad ålderstrappan inteiav
framtidsforskarenriktigt längre. kaos ålderstrappaniDet är som

det för sedan Abra-Kenneth Abrahamsson uttryckte några år
medellivslängd ochhögrehamsson minst påstås1992. Inte att en

tillflexibel pensionsålder skulle kunna upphov om-ge enen mer
annorlunda förvänt-formulering faser och skapa ochlivets nyaav

Giddensskeden livet jämfört med tidigareolika iningar 1991.
påverkar sannoliktinställning till livsprojektetOlika generationers
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också vad möjligt och önskvärt med teknik.är göraattsynen som
IT-propagandan talar gränsöverskridandeInternetom som en
teknik. perspektiv vadi möjligt ochSatt önskvärtär göraattav som
för enskilda individer dagens samhällei kan bli verktyg ellerIT ett

hinder för åstadkomma det vill.ett att man
sådan diskussion får lätt uppfattningen människorI atten man

de befinner livet, harsig i tillgodo-intresseoavsett attvar samma av
teknik och förändrasig kommunikationsvanor.sina Dettagöra ny

kan förvisso med tanke den variation mellan individersantvara
förekommer. det också plats skillnader.sin påtalaMen ärsom att

har redan hur skilda livsperspektiv mellan och äldreJag nämnt yngre
kan bidra till olika prioriteringar och utvecklingengöratt man ser

skilda forskning, bland frånMin boendemiljöer därsätt. annat
och äldre lever tillsammans tydligtvisar äldre ärattyngre mer

pragmatiska. beskriver själva de mindre fascinerade införDe äratt
nymodigheter jämfört tidigaremed livet och kani avståattnu
upplevas frihet de åtnjuter tack höga ålder.sin Yngresom en vare
människor däremot livet och hängai tjänarär väg ut attmer

Östlundmed slutsatser finner forskningstödDessa i1999. om
förändrade livsperspektiv hög ålderi Tornstam 1993.

Bland 60-70-årsåldern,pensionärer, lägger sig vinnyngre som
lära använda dator finnssig tecken drainga sigattom atten

tillbaka. förLivet dem fasi och betraktas framför alltgår ITen ny
möjlighet hänga med och bibehålla och utvidga sinattsom atten

bekantskapskrets. hinder hittills harDeras bristenvaritstörsta
andra pensionärer koppla Etablerandetsigatt mot.upp av pen-
sionärspartier också tecken pensionärslivet intetär sättett att
behöver innebära tillbakadragande. Tanken förärett att man

förgammal lära förekommer framförsig allt hos rik-någotatt nytt
gamlatigt människor eller äldre. Använder ål-år80ärsom man

derstrappan illustration till teknikens betydelse livet såöversom en
åker somliga hiss, det vill de börjarsäga sätt närom samma som
de lärde tekniksig i dagar. exempel farmorEtt gåräryngre som
datorkurs samtidigt barnbarnet. flestade punkt därMen nårsom en
det längre meningsfulltinte lika lära använda teknik.sigär att ny

Hur kan öka demokratiskman en

användning ITav

bör ha framgåttDet mina jag tillskriverinte ITattav resonemang
betydelse dess innehåll diskuteras ochnågon inte människorsom

l
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sådan kan intediskuteras. ITanvända detförutsättningar somatt
möjlighetredskappolitisktbetraktas manomensommenettsom

kommervertikalt. ITsamtalet Ompolitiskadetutvecklarsamtidigt
mellan generatio-representationpolitiskobalansen iråda botatt

sådanteknik. Enintestrategi,resultatdetär av enett av ennerna
fördel-jämlikomfatta satsningarvisserligenbörstrategi meren

informationenocksåutrustning,tekniskning att anpassamenav
ochkravmänniskorstillkommunikationtillmöjligheternaoch

deklyfta mellanökadundvikadetgällerFramför alltbehov. att en
utform-informationsbildningen,maktenharredan övernusom

har sådaninteoch deinnehållet,ochningen somapparaternaav
betraktaskaneller generationålder uttöm-hellermakt. Inte som

socio-ekonomiskaandrade möns-eftersom intemande mått uttar
ekonomiskalikaunderleveräldreochkanmåttosåI somyngreter.

med andraharvad dehavillkorkulturellaoch ängemensamtmer
omständig-andraunderlevergeneration,människor i somsamma

heter.
kompetensochteknisk utrustningtilltillgångendet gällerNär

generationerna. Förmellanobalansråderdetkonstaterakan att en
såledesböravseendedettaanvändning idemokratiskökaatt en

de generationerförunderlättasanskaffning ITtillmöjligheten av
arbetsmarkna-utanförför de stårfrämstförfördelade,är somsom

möjligheternabörFramför alltoch pensionärer.för ungdomarden,
olikatillochÖkaoch träningutbildningtill grupper avanpassas

tillmöjlighetentroligenviktigasteallramänniskor. Det är att
oklar-ellerfungerarinstallerad intedatorn närvälhjälp ärnär men

arbets-politiker,bådeåliggertillgångjämlikheter uppstår. En mer
kanhindrendeoch leverantörer. Ettproducenter störstagivare, av

hos Vissaerfarenhetenochförmåganunderskattningen an-avvara
hör ocksåattitydförändring. Hitkrävsvändargrupper. Här enen

utgångspunkten måsteinnebärvilketutformad utrustning atträtt
ochteknikerfarenheterlagradeanvändarenstill avatt ta varavara

dag.sker ivadgradhögreinformation ihantera än somattvanan av
tekniken.viddagtonvikten iliggerutsträckningalltförI stor
kommunikationdagligateknik sinanvänder iOlika generationer

präglatsamhällegrad.högolika Iinformationshantering ioch ett av
ska hamedborgareallaambitionenmedochförändringarsnabba att

blirriskenalltid någrafinnssamhällslivetdelta imöjlighet attatt
ände. Där-förmodaskan inte något vägsefterkälken. IT sätt vara

medier.flerafördelasinformationpolitiskochoffentlig överför bör
ochmarginaliseringförriskenminska ävenmångfald tordesådanEn
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den valfrihet bland bestårvärna i också väljarättensom annat att
bort medium det känns obekvämt.ett om

det gäller kontakternaNär mellan generationerna kan konsta-
kommunikationsteknik sedan lång tid varit del dentera att en av

dagliga kommunikationen. IT innebär ökad uppsättning kom-en av
munikationsmöjligheter finnatycks formersina takti medsom att
användningen utvecklasInternet parallellt med fortfa-av att man
rande använder telefonen faxen.och alltsåDet frågainte någraär om
substituerande effekter, komplement. IT tycks därmedsnarare om
liksom redan etablerade kommunikationstekniker fungera ettsom
kommunikativt kitt mellan generationerna.
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demokratiochITSkola,
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demo-understryka,främstbefogatkanskedetlägedagens...i är attatt
kan moti-den ickeochsjälvständighet,personligförutsätterkratien att

personligheten.utvecklafrigöra ochsträvanän attannat ensomveras
Herbert Tingsten, 1960

från demallehandaför intrångföremålvarithar längevärldSkolans
Ofta har dessa in-skolan.borde ihur detbättre varavet omsom

ibland harförtecken,ideologiskaellerhaft politiska renmentressen
detochframsteg gjorttekniskamedförändringsiveroch skär parats
dödgamla skolandenförståsigpåareför dessamöjligt somatt utropa

potential.utvecklingenstekniskadeniden griperinte tagom- ellerorganisatoriskförverktygdåblirförändringTeknisk ett en
be-skolansfrånalltidkanske utgårinteförändringinnehållslig som

datoriseringskampanjerdenönskemål. vågenochhov I senaste av
dettatydliga spårungdomsskolansvenskariktade den avsermot

Dockverksamhetens.förskull ställetiteknikensförteknik egen- moder-förnyelse ellerpedagogiskklättskickligt ioftast termer av
framstegsvilja.nitet

ihöjsfeb/dvs.dag 1999 sägerrösterI attsompressenmars
projekt:demokratiskaviktigastekanskemisslyckats i sittskolan att

socialellerbostadsortkön,oberoende klass,barn,svenskaalla avge
sådantkunskaperutveckla sinamöjlighet sättförmåga attettatt

Östgöta februariCorrespondentenbra livkan sede göra t.ex.ett
förbli instanskommitskolanfastaKritiken1999. att enatttar

sociala kompe-dendärhabitus,medelklassensreproduktion egnaav
klassmässigasåvälindividuelladärbekräftad ochblir somtensen

överbrygg-förställetkonsolideras, iidentitetskriterier att vara en
brytaför kunnakunskapernödvändigadärningsinstitution att

omöjliggörs,Klassresaninhämtas.kansocialaförväntade mönster
detillhörtalasKodenbefästs.samhälle somsomsegregeratett mer
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redan har; de haringet eller vill lära fårsig alltånyo svåraresom att
hävda sig, kritikerna.menar

omsiderSent börjar deni allmänna debatten ocksåman upp
för hur teknik användsögonen redskap deti samhälls-ny som nya

bygget i "framtid.set.ex. SVT:s Skillnaden25/2 mellan-99. de
hakat IT-tåget" och de vid sidanstår blir mycketsom som av

tydlig, inte skolansminst i värld. informationssamhälletI antingen-det tvåtredjedels-samhälle ellerär mindre, somliga talarännuett om
skillnaden80/20 mellan de har och deär harinte väldigtsom som-

påtaglig. Behärskar du deninte tekniken kan du informeraintenya
dig och mindre dig hörd. Och dagiän skillnadernagöra såär stora
mellan svenska skolor landeti till och med inomrunt om samma-
kommun det inte talagår IT-jämlik skola. Trotsatt att om en ett-

trettioårigt perspektiv har skolan kommitinte särskilt långt isnart
datormognad, och det kommer kanske ytterligare fem tio åråatt ta
innan alla svenska skolor står någotsånär nivå, vad gällersamma
kunskap, arbetssätt och tekniktillgång.

Starka krafter för informationsteknikens införande ipropagerar
skolan, villkoren för detta dikteras förstai hand demintemen av

berörs lärare och elever, aktörer olikasom mest, utan externaav av
politisk och ideologisk form och färg med eller mindremer propa-
gandistiska ambitioner. Och eftersom skolan inte ärvet att neu-
tral mark dag,i den någonsin det,varit ständigt varitom utan utsatt
för olika ekonomiska, politiska och andra påverkningar, kan för-
moda dess demokratiserande och/ eller kompensato-att synen
riska kapacitet vad gäller bruket IT i samhället hellerinte ärav utan
färgning. Vi frågamåste Av ochvem VarförFör skavem IToss:

viktigt denså i svenska ungdomsskolan gladeligenvara att man sat-
sina i stället för böcker, lärarlöner, kuratorer,sar pengar apparater

fria Skolmåltider och skapa social miljö lämpar försigatt en som
lärande. Och det den starka kopplingen mellan kravetär och/ eller
behovet reformerad utbildning och informationsteknikenav som
ska ställas fokusi dennai artikel.

Teknikens roll i skolan: gamla och nya å
nta rg mu e

Utbildningssektorn har lovligtvarit byte för politisk påverkan under
lång tid i Sverige. För utomstående observatör kan det tyckasen

olika pedagogiska metoder har introduceratssom om sättettsom
lösa andra problem, ofta ekonomiska eller organi-att typer av
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Tekniklärande.ochundervisningtillrelateradesatoriska, änsnarare
ochförändring,förmedelellerverktygocksåhar använts ettsom

och för-hur televisionenhurexempelslåendefinnsdet tron
iarbetssättetrevolutioneraskulleinstruktionsfilmerprogrammerade

förnuftetsundapedagogiskadetförlettskolanobligatoriskaden
ocksåHernwall MenJedeskog 1998.RiisCuban 1997,8C1986,

televiseradförplanervittgäendeharutbildningenden högreinom
kalladoch CSCWopubl., i såNissenplaneratsundervisning

reenginee-och businessWorkCooperativeSupportedComputer
skolantilldatavärlden sipprarfråntrenderåterfinnsring" nersom

multimediaochdag InternetStahlke 1996. INyce8C presenteras -
ochinformationfinnade ultimatabetraktade sätten pa-attsom

vikti-denteknikfantastermodestakunskapketera även somav- finanser,dåligainklusiveskolan;problem iflertaletlösninggaste
påtalar.tekniken Iöverdrivnadenkritikerna gärnavilket tronav

lönsamhetocheffektivitetharskolanteknik iförretoriken mer
sakerofta enkladåblirframgångnyckelargument. Måttetblivit

mängdenoch lärare,för elevertillgängligadatorerantaletsom
framför datore-postadresser, timmarinternetuppkopplingar, per

i såvad detfrågaständigt mätselev, måste ärMen somossosv. -
varförfall, och

Atlantictidskriftenamerikanskaanseddaartikel deniI en
dubbeltydigtdelusionbetitlad "The översattMonthly computer

journalistenrapporteradejulidatorsjälvbedrägeriet i 1997som
mellan vi-finnsdiskrepanserdeOppenheimerTodd stora somom

med in-lösaskunnaförväntasvadmellanverklighet,ochsion som
högspändadenverkligen uppnås,och vadformationsteknik närsom

slut-skolan.verksamhet i Hansdagligtillomvandlasskaretoriken
förändratsharskolarbetetkomponenter:innehöll Ja,tvåsats

frustrationdetfinnssamtidigtdatorer,tackmycket storenmenvare
viktigförändring.denna Enkonsekvensernade djupareöver av

hardeoch intehardemellaniakttagelse somgapet somattvar
sko-helasåvälindividergällervadbådeekonomiska resurser som

informa-iinvesteringarnaallteftersompåtagligtblivitlor hade mer
nedskuritdrastiskthadeskolorhade ökat;tionsteknik många t.ex.

datorer.råd medhaförteckningsundervisningenochmusik- att
da-ständigtmedkombinationiDetta attmantraupprepat omett

känslalämnadestudiebesökslöjd ellerviktigaretorkunskap änär en
Åskolan.datoranvändning idebatteneller dö ianpassa omerav
debaradet inteOppenheimerkundesidanandra varattrapportera

resultat, långtpedagogiskasatsningarnaoch dyrbara som gavstora
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viktigare hur datorerna användes och varför. Medvetenhetvar var
således ledord.ett

Om studerar den svenska debatten informationssam-man om
hället under de trettio bliråren, det ganska uppenbartsenaste snart

skolan, liksom andramånga institutioner lideratt av samma pro-
blematik näringslivet förhållandeti med informations- ochsom
kommunikationstekniken IKT. benämnsDenna ofta produkti-
vitetsparadoxen" jfr Brynjolfsson Hitt King8C 1993, 1996,
Johansson, Nissen Sturesson Essler8C 1998, Paradoxen1998. går ut

införandet och bruketäven datorer och informations-att om av
teknik i organisation har betydelse, finns detså tillförlit-ännuen
liga undersökningar definitivt kan fastslå produktivitetensom att

aggregerad nivå verkligen ökas tack användningenen vare av
datorer. branschtidskrifternaSnarare fullaär exempel miss-av
lyckade satsningar med dyrköpta lärdomar för de inblandade se

Renstig Och enligt bland1998. Oppenheimert.ex. 1997annat
och Pedersen kan1998 sak de pedagogiskasägassamma om
effekterna i skolan. Samtidigt har enskilda företag, såväl läraresom
och elever bekräftat de drar datorer och datorme-att stor nytta av
dierade kommunikationsverktyg affärsverksamheti sin och klass-i
rumsarbetet. möjlig förklaringEn till produktivitetsparadoxen kan,
enligt King 1996, fortfarande befinner börjaniattvara oss av en
period snabb teknisk utveckling, och därför kaninte någotav säga
bestämt hur bruket kommerIKT förändras. Enom av att annan
förklaring kan det symboliska värdet hos vidaIKTattvara över-
skrider dess faktiska värde, och därför övervärderar dess be-
tydelse, både för samhället och för individen. dennaAv anledning är
den retoriska handling bestämmer vad ska ochmätas,som som var-
för det ska avgörande ska kunna förståmätas, deom processer

vilka teknik införs i samhället.genom mer
Än länge harså forskare inom undervisning och pedagogik varit

försiktiga med definitivtnågot datorer, informations-sägaatt om
teknik och lärande. detKan införså står mätproblemattvara ett

deBeror rapporterade svårigheterna med förändringarmätaatt
den apparaten har kommit skolan/i klassrummetatt nya nyss

förändrat arbetssättet eller pedagogiken Eller detutan att såman är
den uppmärksamhet datorerna får skapar känslaatt extra som en av

förändring, stili med den kalladeså Hawthorne-effekten finnsDet
de förändringenpåstår arbetssätti och pedagogiska refor-attsom

började långt innan den datorinförandevågen sko-imer senaste av
lan. kanVi samtidigt konstatera det förändrings-pågår mängdatt en
arbete skolorna,i och det därför högst relevant frågaär sigute att
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skol-introduceras iteknikoberoendeskerhuruvida detta av om ny
arbetet eller

funnitshälft detandra har1990-taletsUnder attstora pengar
önskat någotoch läraresvenska skolorförhämta pröva nyttsom

långtdetKanske hararbete. gått sådagligamed IT i sitt att man
inkluderardet ITförändringsarbeteförmedelkan sökabara om

kompetensutvecklingochför kunskaps-Stiftelsenexempel harTill
skolrelaterade IKT-pro-olikamiljard kronordrygspenderat en

KK-stiftelsensperiodenunder 1995-2002jekt i Sverigerunt om
tillmilj.runda tal:beloppen iverksamhetsberättelse 7501998; är

läromedel;IT-baseradetillmilj.skolutvecklingsprojekt; 100120
stödja IT-milj. tillkompetenshöjande åtgärder;milj. till 100 att

Ochhandikappområdet. KK-till inommilj. insatserforskning; 35
myndigheterspel; såväldettaaktörenden enda istiftelsen inteär

ställtföretag harkommersiellaenskildaVerkoch statliga uppsom
pedagogiskmindremed ellerprojektför olikamed merresurser

förApple,Telia,Skolverket, IBM;exempelvisskolanknytning
HöglundSkr.Riis 1997/982176,EdströmÖversikter 1997,8Ct.ex.:se

trycketOchal.Almqvist 1999.BolanderKarlsson 1998,1998,8C et
delbyggade ska sinförlokala aktörerandraochkommuner att

det devadhar hårt.varit Menelektroniskaden ärmotorvägenav
projektKK-stiftelsensKlart mångapåsina är att avsatsat pengar

deOchteknik.fokusganskakommit ävensnävt ut-omettatt
har varitpåbörjasskolatför varför projektentryckliga argumenten

ansenligahararbetsmetoderna,pedagogiskautveckla de summoratt
anslutanätverk ochlokalabyggaspenderatstid och attpengar

ViEdström RiisJedeskog 1997.8Cskolor till Riis 1997,Internet 8C
proble-mycketförsätter iskolorna sigkonstaterakan också ettatt
ochbehärskarfullo såtillteknik de inteberoendematiskt av en -

redanderasberoendevis sig ätergör support uppextern somav
budgetar.magra

teknikvärldsbildande"En

tänkerochtalarkonstruerad, och hursocialtteknikAll är om
teknologisk diskursanvänderord idedet villtekniken säga en -- och medeller tillekonomiskasociala,dessviktigalikaminstär som

brukoch ikommerför hur denaspektertekniska sättasemotatt tas
MedWajcmanMcKenzie 1985.Jasanoff al. 8C1995,se ett.ex.

bak-samhälle-forskningen iochfrån teknikgrundantagandedetta
informa-ochdatorerunderdrift påstådethuvudet ingenår attatt

teknologidefinierande1900-taletsdettionsteknik har blivit sena
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Bolter Beckman fått1986, konsekvenser1995 långt utanförsom
sin egentliga funktion bearbeta, lagra och sprida "data. fin-Viatt-

exempel detta i de metaforer föranvänds beskrivaner som att
den mänskliga hjärnan: hjärnan liknas ibland vid CPU centralen
processing unit med internt minne, ochen processor program som

dess Och datorrelaterade ord vad ibland kallasstyr processer. som
förekommercomputerese allt oftare för beskriva vardagligaatt

aktiviteter kunskap,processa lagra information, logga in, uppgrade-
ditt sovande DUX-reklam i virtuell verklighet,1999,ra mars

cyberspace, hemsidor, surfa Internet Barry SAOL1991, 1998.
uttryck förEtt detta information det datorer ochärannat att som-

konstrueradeIKT för hantera definieras informations-är att som-
samhällets viktigaste vilken skaråvara vattenkraft, järnmalm,ersätta
kol, olja alstrare välstånd och det samhälleligaiosv. som motorav
framåtskridandet. informationsbehandlingensJust ekonomiska po-

hartential utgjort grunden för del retoriken kring infor-storen av
mationssamhället Andersson-Skogse Pettersson8C 1996,t.eX.
Johansson 1991.

det inte baraMen datorer eller informationsbehandlingensär -
artefakter till teknikenIKT med T i samtid.gör vår Visom stort-
kan dag iakttai allt djupare konvergens mellan databehandling,en
telekommunikationer och mediateknologier Karlsson Sturesson8C

vilken1995, gränsdragningar mellan de olika sociala aktivitetergör
dessa allt svårare upprätthålla. Sammansmältningenrepresenterar att
har i sig inget värde, den symboliserar möjlig, vissa skullemen en

trolig, genomgripande förändring samhälletsäga Poster 1995,av
Castells ingått IT-baserade1996, 1998 i framtidsvisioner undersom
flera decennier under 1900-talets sista tycksår vägmen som att
realiseras åtminstone för del jordens invånare Ilshammaren av-

uttryck för1995. dettaEtt det starka för byggavar engagemang att
informationsmotorvägar politiker hela världen Visade vidöversom
90-talets mitt Karlsson Retoriken bakom1996. dessa
ansträngningar kan studeras till exempel dokumenti densom ame-
rikanska National Infrastructure Initiative iNII 1993, EUzs-
Bangemann-rapport och den1994 i svenska "Vingar människans
förmåga" IT-kommissionen också dokument1994. Men i som
arbetats fram i svenska småkommuner Wihlborg under1999, ut-
givning och dennai volym.

kan allaVi hålla med det förekommer mycket "snackattom om
datorer och informationsteknik partiskt ellerärsom ett annat

Ända sedan dess introduktion för femtiosätt. sedan har data-årca
tekniken heroiskvarit teknologi, starkt knuten framtiden,till tillen
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Boltersocial förändringframsteget och till Nyce1986, 1994,
symboliskahögaförvänta dettakunde sigWebster Man1995. att

bilenmed till exempelskettvärde skulle Sturessonsåavta, som
Ökatycks detrymdfartenoch Corn 1986,1998 tvärt emotmen

jämförelse deutvecklingsfas. Och vidmed varje argumentavenny
aspekterför olikaeller kritiseraanvänds för att avpropagerasom

används dagkvaliteter ifinner de retoriskadatoriseringen, att som
verklighetsförankrade deofta vida mindre 60-1950-,änär var

överdriftdagFaktumjohansson ioch 70-talen 1997. är att utan
sammanhang har blivitinformationstekniken ikan mångapåstå att

Roszakeller ideologi i sig Winnerreligion 1986,något enav en
Johansson, NissenEllegård Johansson Sturesson1999. 8Cå 1986; 8C

E medoch analogifenomen idetta "IT-ism,har benämnt1998
E retorisktdettaeller läror beskrivitandra -ismer mönsterf ett omsom
i korrektafår vilkafår ochvad inte ärsäga,sägal argument sommanll präglatsamhälletid ochdet i såoch vilka iinte ärärl ett somensom
l blivitförändringspotential, detenda tekniks nästanatttron enav

tanketräd.dessalla hugskottinvändaomöjligt motatt
olika håll. dennafrånkommer IIT-ismens många textargument

olikasammanfattarfyramed aktörskategorierska nöja somoss
samhället.kring datoriseringenretoriska speletaspekter det avav

kritiker/propagandister, politi-producenter,fyra användare,De är:
förstasammanhangAnvändare detta iJohansson iker 1997. är

administrativnaturligtviskanhand lärare och elever, även varamen
vill säljaalla de sina IKT-pro-producenterpersonal skolan;i är som

olikapropagandisterskolan; kritiker ochoch tilldukter -tjänster är
skolforskareoch blandmedia påstår någotaktörer i omt.ex. som

politikerskolan;flera eller färre datorerbehovet/betydelsen iav
myndigheterbetraktas alla aktörer inombemärkelseska vidi som

styrdokumentskolanspåverkaroffentlig förvaltningoch som
betydelse olikaAktörernasoch nationelllokal, regional nivå. är stor

huruvidaspelar rollteknikinförandet, och detfaservid olika enav
verk-"innanför den plats ellerutanför ellerbefinneraktör sig

konstateraGenomgående kansamhet ska datoriseras. attmansom
påverkansmöjligheter,skalanlångtanvändarna kommer i avner

haroch politikerkritiker/propagandisterproducenter,medan både
skavilken teknikbeslutainflytande det gällernär att somstort om

skolan.förekomma i
eftersom arbe-för skolanbetydande konsekvenserfårIT-ismen

och medsamhället, eller tillteknikutvecklingenfölja idär måstetet
teknik.samhälleliga påstå-före den breda Dettaligga acceptansen av

uppdragdemokratiska ingårskolansdock självklart.ende inte Iär
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förbereda det släktet för livet deti samtida samhället ochatt unga ge
beredskap förviss vad kan hända framtiden,i det kanen som men

invändas detta inte nödvändigtvis leder till skolan skaatt att
alla tekniker kommer fram. Förberedelsen kananamma nya som

mycket väl bestå intellektuell beredskapi hantera förändring,att
nödvändigtvisinte exakt vilken vissatt veta tangent som ger en re-

aktion från datorprogram.mitt trycket hårt skolanMen är att
verklighetsförankrad, och sambandi med datoriserings-vara mer

har detta tryck kommit bli med handsprocessen att synonymt mer
on"-kunskap och inte minst teknik förinvesteringar i intestora att
halka efter", fåttvilket avgörande ekonomiska konsekvenser.
Eftersom de starkaste förespråkarna för fler datorer skolani ären av
dataindustrin och näringslivet, helt orimligt fråninte kravettvore
skolans och myndigheternas sida dessa aktörer da-att om nu anser
takunskap ovärderlig kundeså de betalaså datorer till skolorna.nya

sker enstaka fallDetta i och i experimentsyfte. längeMen såän
tycks skolan betraktas god och säker marknad vilketmest som en -

det viktigare retoriken hem för producenterna,gårgör än att
samtidigt det skärper kravet kritisk hållning från övrigasom en
samhället.

Utbildningsdepartementets skriftI skolan"IT i Ds 1996:67
skriver dåvarande skolministern Ylva Johansson utbildningsom-att
rådet de viktigaste användningsområdena för informations-är en av
tekniken, och slår samtidigt fast tillgången till IT rättvise-äratt en
fråga där skolans kompensatoriska uppgift Ds 4.1996:67,är stor s.
Lika tillgång till de kunskaper och verktyg krävs för hanteraattsom

ökande informationsflöde blir därmed viktigt led skolansiett ett
demokratiska uppdrag. från de övertydligaBortsett dragennästan av
IT-ism, håller ändå till delarjag med detta: demokrati frågaärom en

tillgång och inflytande tekniken. skolan kan"IT iöverom ses som
Utbildningsdepartementets uttolkning de för skolan relevantaav
delarna 1990-talets datapolitiska dokument, propositionstoraav

Åtgärderför bredda och utveckla1995/96: användningen125 att av
informationsteknik, vilken legat till grund för flertalet ochsatsningar

hade sin utgångspunkt den förstai och andra IT-som
kommissionens arbete.

skolan"IT i blev startsignalen förmånga den vå-sätt senaste
datoriseringsprojekt den svenskai ungdomsskolan. Tonfalletgen av

uppfordrande eller till och med pådrivande. råderDet ingenär tve-
kan utbildningsdepartementet har uppgifttagit sinattom attsom
omvända Sveriges skolor med argumentation deninte ståren som-

hårdföra reklamen efter. tekniska utvecklingen ochDen ök-mer
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annorlunda kravoch in-informationsflödet ställerningen nyaav
elevernastillskall levadividen, vilket skolan övaattgenomupp

informationstekniken samti-förmåga använda och dra nyttaatt av
förändringskraftframhålls ianvändandetdigt IT i sig som enavsom

slagordständigaIT-ismensskolan 4.Ds 1996:67, upprepas:s.
och därmedinformationsflöden, teknikenslärande, ökadelivslångt -

globali-produktivitetsökning,ökade förändringstakt,samhällets -
organisationsformer,förändradeoch arbetetsnäringslivetssering,

ochundervisningsmetoder, minstförändrade intebehovet av
data-skolan.förväntningarÖkade krav ochomvärldens För en

med det s.k.ambitionertillblir parallellenhistoriker SträngsGunnar
Johanssonslående.60-taletCPU-projektet Se 1997

skri-verktygLärandets Regeringenspresenteradesmaj såI 1998
för skolan,detta nationella IT ivelse I1997/982176. somprogram

kom-KK-stiftelsens skolsatsninggång så1,5nästan är stort som
miljoneroräknad, anslårmotfinansiering regeringen 4901munernas

kompetensutvecklingska syfta tillkronor treårsatsning somen
för utveckling IT-arbetsverktyg lärare,och dator avensomav en

elever ochtill samtligafunktionshinder,medstöd till elever e-post
och detdet svenskautvecklingtill skolor,lärare, Internet euro-av

och ungdoms-omfattande hela barn-peiska Skoldatanätet m.m."
fråninformationsmaterialskolan Rs 1997/982176, samts.

http://www.itis.gov.se.för Skolan; DennaDelegationen IT i sats-
skolandatorertidigare iska läsas de satsningarning mot som

särmärketspeciellaoch har detfram denna artikel,refereras längre i
det harlängre beskrivs vision:informationssamhället inteatt som en

intratt.

informationssamhällekunskap iFöreställningar ettom

uttryck,tilldär kommer åter-officiella sammanhang IT-ismenI
föremålska tillfem huvudområdenkommer gång gång görassom .och sjuk-ekonomi, hälso-samhälleligför nivå:insatser enextra

utbildningforskning ochdemokrati,medborgarintressenvård,
och offentlig debatt,föremål för politiskallaKarlsson De1996. är

för detområden vilkaframstårför lagstiftning, ochockså sommen
friamarknadenseller brytapåverka och/ itycks tillåtet attvara

"informationssamhället";för utveckla någotagerande somatt
amerikanska kollegorskillnad frånpolitiker till sinasvenska --

handensynliga varitland där "denillegitimt. I ettansett varaannars
tyckaskan detform samhälleligpåtaglig styrning,mycket i av

utvecklingenförsökvalhäntaunderligt gjort så styraattatt man
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informations-inom just och kommunikationsteknikområdet. Vad
gäller utbildningsområdet har otaliga där datorbaseradeså visioner
teknologier varit grunden för förändring undervisnings- ochen av
lärandeprocesser alla stadier deti svenska skolväsendet förts framav

olika aktörskategorier, alla har eller mindre självpåta-av som en mer
ambition reformera utbildningssystemet.attgen

beskriva diskrepansernaEtt mellan ochvision verklighet isätt att
samband med och skolanIKT studera hur kunskap definierasär att

aktörerna. diskussion räcker detFör vår långt med huvudka-tvåav
förhållningssätt,tegorier det naturligtvis skulleävenav attom

flera. första dessa kategorierDen omfattar dem de-tvåange av som
finierar kunskap partikulära enheter, fakta och data vilkasom som
kan läras och läras för sedan undan förråd redoiut att stoppas ett

kallas de behövs. andra kategorin harDen holis-näratt upp en mer
tisk kunskap lär praktik erfa-ochsäger attsyn som oss genom
renheter, och det endast då bruk den kunskap iär göratt av som

formnågon visar värde.sitt rätta
första kategorinDen med traditionella under-överensstämmer

visningsmetoder och föreställningar hur högre "kunskap" kanom
med informationsteoretiskuppnås, förutgångspunktävenmen en

hur bits och bytes ackumuleras till data och sedan informationtill
slutligen blir kunskap.till detta beskrivs oftaPå Internetsättsom -

outtömlig källa för fakta och data tid då lärarei och skol-som en en
böcker har blivit otillräckliga Bader EftersomNyce 1993.8C nätet
kan erbjuda långt fakta vad enda människanågon någonsinänmer
kan tillägna desssig, värdemåste kunskapskälla obeskriv-som vara
lig, lyder det förtjänar påpekas nyligenMenargumentet. att att
gjorda undersökningar devisar sökmotorer används föratt attsom
finna "fakta endast förmår lokalisera knapp tredjedelnätet, en av
alla tillgängliga sidor TeknikNy Enligt denna20.1998:19, tra-s.
dition, "datormognad" literacy och tillägnacomputer sigär att
nödvändiga datakunskaper förberedelse för arbetslivet viktigasom

för varför datorer/IT skall finnas skolan.i denMen stän-argument
digt pågående teknologiseringen lärandet jfr "technologizing ofav
the word, förOng ytterligare längre denna1982 i riktning: detoss
slutgiltiga eliminerandet lärare förmåntill för maskiner lurar iav
förlängningen denna vision Cuban Dock med den skill-1986.av
naden gårdagens idéer hur film, radio, bandspelare och TV-att om

skulle lärarna, dagi uttrycks i samband med peda-ersättaapparater
gogiska cd-rom och Internet.program

holistiska härstammarDen från föreställningaransatsen om
situerad kunskap". Kunskap har enligt denna uppfattning med

192



MAGNUS JOHANSSON

lärandetsammanhang vilketkontexten, det i göra.äger attrum
ledord för denna slagsarbetssättforskningsliknandeProjekt och är

deltagande och socialindividen, aktivt inter-verksamhet. Men även
har detlärande. Följaktligendetta slagsviktiga aspekteraktion är av

verktygetanvändadatorer inriktatspedagogiska bruket mot attav
cd-romoch multimediadet.lära sig Internet ärän att omsnarare

kunskapsbild-för bättre resultat ikällor eller uppnåattresurser --
fakta.nödvändigtvis för läraningsprocessen, inte att mer

mellan dessaförhållningssättfinns naturligtvis lika mångaDet
datorfient-heltdagfinns lärare, och det intardet iär ensomsom

läraflesta uttrycker önskan siglärareposition. De att mer,en
dagliga lärar-sinhar hitta integrera IKT isvårt rätt sätt attattmen

medoch redskap hardatornmellangärning. Gränserna ämnesom
fak-kvantitativtTill exempel, kanandra ord suddats måttettut.

lika välmed hjälp datorer,tainhämtning expertsystemtestas somav
förbättra kvalitetenkanförprogrammerade instruktions cd-romoch

exempellärande. Båda dessaprojektbaseratindividuellt, är
ochflesta medan rutiniseringgoda bruk de läraresi ögon, sam-

de teknologi-Därför kanmanhangslöshet "dåliga. sägaär att nya
lärande, ochför inte minstskapar möjligheter typ enen ny averna

Ellströmlärandevad 1997Engeström 1987, ävenär omny syn
varförhur ellerkringkonsensusinte nåttännu

informationsteknikenuppfattningenholistiskaEnligt den svarar
behovkommunikativa aspekteroch då speciellt dess mot ett av-

detlärakunskaper och sig ikompetenser sätt att mognanya nya
till skolan barn-bilden iindustrisamhället. gamla "vi gårDen attav

således meddomen arbetar sedan hela livet",för lära och ersättsatt
kunskapssamhället, lyderföreställningen livslångt lärande. Iom

hela livetskolanräcker det med iinte i år,attargumentet, unga
upphörandealdrigOch dennaenda lång läroprocess.måste vara en

också harinformationstekniken,bra ihop medskolgång sompassar
introducera-förändring ända sedan denkonstantstadd undervarit

för cirka femtio sedan.des år
samband meduppdragskolans demokratiska idiskussionI en om

lyftaskunskapssynteknik, ytterligareinförandet måste enav ny
med Habermasenlighetemancipatoriska. har då,fram: den Vi i

kunskapsin-grundläggande och legitimadeindelning i1968 tre
kun-tekniskt-praktiskt-emancipatoriskt som motsvarartressena
finnsförändra iförklara, förstå respektivebruk förskapens att som

informationsteknikenkraftfrigörandesamhället, fört den som
jfr Nelsonibland i Negroponte1987,påstås äga resonemanget t.ex.

hackeretikenden kallade Nissenenlighet med seså1995. I t.ex.
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skulle den möjlighet till fri och obegränsad1993 tillgång till infor-
datorermation och för, kunna fungeraInternet öppnarsom som en

Ävensåfrigörande kraft för skolans elever. kan fora för demo-nya
kratisk debatt och medbestämmande skapas med hjälp olika typerav

elektronisk kommunikation. samband med reflexivtIav att ett mer
förhållningssätt till kunskap Vinner inträde skolansi arbete t.ex.-
bryts lärarens monopol gestalta kunskap elevensatt attgenom
"produkt blir viktigare faktaförmedling och kunskapskontrollän -
skulle skolans motsvarighet till visionen digital direkt-om en ny,
demokrati kunna tolkas maktrelationeri lärare-elev.nya

Argument för "hur" och "varför" den
obligatoriska skolan skall datoriseras

officiellaBåde i dokument den svenska nationella läroplanensom
och datorni i skolan-debatten, tycks viktigt för varförmotivett
datorer ska introduceras undervisningeni främja eller tillattvara
och med fram förändringtvinga bruket teknik. bottenIgenom av
ligger föreställning utbildningen blir effektiv medatten om mer

teknik". verkligen detta sällanMen argument Intestämmermera
tycks krut spillas hålla häng med eller dö"-argumentetattmer

och mindre destången, uppfordrande frågeställningarnamer om
hur lär och varför lär och inte vilketminst sättoss, oss,
kan förbättra lärandeprocessen.

Cubans diskussion bokenLarry i Teachers amd Machines 1986
bruket teknik klassrummeti under 1900-talet indikeradeom av att

det hade förekommit relativt lite debatt hur tekniken verkligenom
skulle kunna öka produktiviteten undervisning ochi lärande. Cuban
konstaterade ofta baserades reformivrares elleratt argumenten

aktörers åsikter behovet teknik skolan, ochi säl-externa om av mer
lan lades lärares erfarenheter från klassrummet förtill grund någon
slags "teknologisk fix jfr Robins Webster flesta pla-1989. De8C

för införande teknik skolan följde förutsägbarti mönsterner ettav
enligt Cuban: det inleddes med upphetsning inför den tekniken,nya
sedan söktes vetenskaplig legitimering, vilket övergick be-isenare
svikelse resultat, för slutligen landa kritik lärarnasiöver attsvaga av
ovilja till detsig teknik lanserades startadeNär sånästaatt ta nya.
cykeln igen. kraft frånDenna sin unswerving,antogom process en
insistent impulse the of non-teachers change classroompart toon

Cuban forskare,practices policymakare eller1986:5. Få praktiker
ifrågasatte teknikentusiasternasnågonsin anspråk, eller frågadeens
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introduceras eller Cubanshuruvida tekniken verkligen skulle var
konstaterande.ganska dystra

Även huvudsakligen diskuterade tidigare tekniker,Cuban så-om
och förhållandenfilm, och 80-talets "PC-revolution"radio TV,som

datoriseringsdiskursenföre hans slutsatser den tidiganätet", är om
Todd Oppenheimerskolan slående lika den argumentationi som

teknik-fÖr-sin-frestasfrån kanredovisade påståMan1997. att att
fortfarande de pedagogiskaegen-skull överargumenten segrar mo-l har förändrats diskursen. Kanske deteftersom lite i såtiven, så är att

har blivit starkareförespråkarna för datorer skolan i sinil än propa-
konstrukti-det detganda kan inte,Men även övergeattom vore

l teknik ochshaping" relationen mellanvistiska social synsättet
från bar blivit både spridd ochsamhälle, bortse IKTatt mermera

ökatframför har dess kommunikativa kapaciteterinteraktiv, och allt
Ochindividens lärande. därigenomdrastiskt sättett som gagnar

för teknikkombinationdet lättaregjort att argumentera meren av
förbättrad pedagogik skolarbetet.och i

dekan resultat ligger mycketVi näraattnotera som rap-som
professorOppenheimer harCuban och presenteratsporterats avav

följt flertalet den svenska skolanUlla har datasatsningar iRiis, som
1980-talet öcjedeskogsedan början Riis Riis1987, 1991, 1997,av

räknadeJedeskog Skolverket Oppenheimer 19971998.1996, upp
dato-fem huvudmotiv han menade låg bakom satsningen attsom

återfinnashade kunnatde amerikanska skolorna, vilka alla irisera
den svenska debatten:

student achie-both teaching andpracticesimprovecomputers0
vement

should be taught early possible; other-literacycomputer0 as as
will be left behindstudentsWise

force increasinglymake work competitivetomorrowsto0 an
skills behigh-tech world, learning prioritycomputer must a

fromleverage the businesstechnology support0 com-programs
increasinglyneeded today because schoolsbadlymunity are-

starved of funds
the bringswork with particularly using Internetcomputers0 --

teachers, other schools andstudents valuable withconnections
globe.of professionals around thestudents, and wide networka

of real-the school day withThese connections spice a sense
and broaden the educationalworld relevance, community.

övertygandedessa för eller IsättKan ettargumenteras emot en
utbildningvarför, och datoriseringendiskussion när av vem avom
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skall genomföras, framstår förstadet relaterat tillmotivet mestsom
forskningen och lärande.IKT femMotiv ochtvå, treom nummer
relaterar till de samhälleliga implikationerna datoranvändning iav
skolan. fjärde rörandemotivet, ekonomin, kanske detDet är mest
politiskt provokativa demokratiaspekt eftersominte minst detur- -
fokuserar den fördelningen datorkunskapojämna såväl tek-av som
niktillgång dagensi svenska skola.

Datorn i läroplanen för den svenska Ungdomsskolan

gällande läroplanen för det svenska obligatoriskaDen skolväsendet,
Läroplan reviderad hösten har nuvarandeiLpo94, sin94 1998,
form det konkreta utpekandet speciella kunskaper ellertonat ner av
färdigheter och stället skrivit fram deni kallade värdegrundenså
för skolans verksamhet. medför explicita uttalandenDetta ingaatt

informations- och kommunikationsteknik läroplanensigörsom
inledande dessa hari till kursplanede-texter, utan stort sett sparats
len m.fl.. har lyft framSKOLFS skolansDäremot1994:3 man
betydelse för demokratisk fostran främjandeoch kultu-eleversav
rella identitet, också för enskild elevs möjlighetervarjeansvaretmen

utveckla sin unika håller med ganskasigegenart". Lpo94att en
flexibel modernt relativistisk kunskapssyn säger attsom

undervisningen skall till elevs förutsättningar och behov.varjeanpassas
skall med utgångspunkt elevernasDen bakgrund, tidigare erfarenheter,i

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och
kunskapsutveckling. Lpo94:6

heterVidare det att:

Skolan har uppdrag överförai grundläggande värden och främjaatt
elevernas lärande för därigenom förbereda fördem leva och verkaatt att

samhället. Skolan skall förmedlai de beständiga kunskapermer som
den referensram alla samhället behöver.iutgör gemensamma som

Lpo94:7

läroplaneni tidigare centralt textstycke hämtat från skollagenEtt i
fastslåsvilket det och"alla barn ungdomar ska ha lika tillgång tillatt

utbildning och, skolform,inom varje likvärdig utbildning.en
Skolan skall eleverna kunskaper och färdigheter och, samarbeteige
med främjahemmen, deras harmoniska utveckling till ansvarskän-
nande människor och samhällsmedlemmar kap. Skollagen1 §2

längreinte i läroplanen,1985:1100 återges revisionårs1998 ävenav
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finns stycke hadenaturligtvis inskriven.dess andemening Dettaom
eftersom datorerkonsekvenser för IKT-användningen skolan,i

läroplanen. "Lika tillgångaldrig explicit inågonstansnästan nämns
därförlikvärdig utbildning läsastill utbildning och måste attsom

informations-tillgång till och kommunika-det handlaräven om
förutsättningnaturligtvis, undertionsteknik. inteDetta, att an-man
från ochmycket väl kan uteslutas undervisningenteknik attattser

ändå kan likvärdig.den senare anses
datorer under huvudrubri-stället indirekt antydanI görs en om

stycket "Skolansken Skolans värdegrund och uppdrag,"1. upp-
framhållsdrag" där det att:

verklighet, medEleverna ska kunna komplexorientera sig i stortetten
Studiefärdigheterinformationsflöde och snabb förändringstakt. ochen

därförtillägna och använda kunskap blir viktigametoder sigatt ny
Lpo94:7.

detVidare heter att

förmåga kritisktnödvändigt eleverna utvecklardet också sinär attatt
förhållanden konsekvenserna olikagranska fakta och och inseatt av

alternativ Lp09427.

formuleringar har blivit del den svenska IT-retorikenDessa en av
för breddaoch återfinns åtgärderpropositioni 1995/96:125 attom

informationsteknik, från vilkaoch utveckla användningen mångaav
blottapolicyformuleringar hämtats upprepningengenom nusom

skrivelseblivit till regeringenssanningar it.ex. 1997/98:176
Lärandets verktyg.

Mål och riktlinjer,under den andra huvudrubrikenFörst 2.
stycket Mål grund-underrubriken Kunskaper", iuppnå2.2 att

informationstekniken explicit.punktskolan, 14 15 nämnsavsom
markerasHär att:

för elev efter grundskola:Skolan varje genomgången /.../attansvarar
ochinformationsteknik verktyg för kunskapssökandekan använda som

lärande Lpo94:12.

Ldrandetsåterföras till formuleringar Skr.kan iDetta 1997/982176
fastslås det svenskaverktyg, där det redan inledningstexteni att

förändringar arbetsmark-samhället inte minstgenomgått stora
informationsteknik del människorsnaden, och blivitatt av var-en

förändring och därför sker utveck-dag. Skolan del dennaiär enen
vidare Skr.ling undervisningen, heter det 1997/981176, 1.s.av
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Rektors roll pedagogisk ledare för framhållsskolans arbete isom
Under rubriken Rektors förutomLp094. 2.8 ansvar", anges ansva-
chef för lärare och personal, förövrig den lokalaret ansvaretsom

arbetsplanen föroch de nationella målen uppfylls, ytterligareatt ett
ansvarsområde punkt där referensdirekt till datorer2 16som av en
görs:

Rektorn har för skolans resultat och har därvid, inom givnaansvaret ra-
särskilt förett att:mar, ansvar

skolans arbetsmiljö utformas eleverna får tillgång till/.../ så att-
handledning, läromedel god kvalitet och stöd för självaannat attav
kunna söka och utveckla kunskaper, bibliotek, datorer och andrat.ex.
hjälpmedel f.Lpo94zl8

jämförasskall med den föregående läroplanen förDetta grundskolan
från vilken det framhöllsi uttryckligen skolansLgr801980 att
datautbildning skulle syfta till att:

Alla elever bör användningenorienteras datorer samhället ochiom av
den snabba utvecklingen området. Speciellt gäller det elevernaom att

datorn teknisktinser hjälpmedel människor.äratt ett styrssom av
Lgr80:107.

Vilket olika förutsättningar mycket aktivt sätttrots ettvar mera- -
uttrycka datorer skulle undervisningen.ingå i För uppnåatt att att

detta, infördes särskilt skolämne datalära, och det poängteradesett
eleverna skulle undervisas datorer och datorisering utifrånatt treom

aspekter. Alla elever borde enligt dator-orienterasLgr8O om
användningen samhälleti vad kan kallas demokrøztiøspe/eten.som-Även yrken vilka datorer viktigi del skulleutgör tasen upp som en
förberedelse inför yrkeslivet detta kan kalla arbetslivsaspe/eten.-
Och slutligen, skulle datorn betraktas arbetsredskap videttsom
inlärning, till exempel vid problemlösning Jedeskog Den1996:18.
första aspekten behandlar kunskap datorer abstrakti ettom mer
perspektiv, medan de andra datorn konkret arbetsred-ettser som
skap. dataläraDet hade inordnatsär värt ämnetatt notera att
under matematik läroplanen, medani naturkunskap ochämnet sam-
hällsorienterande skulle bidra med de tekniska ochämnen mer sam-
hälleliga perspektiven.

presenterade Skolöverstyrelsen handlingsplan vilkeni1984 en
ideologin bakom datoriseringskampanjerna explicit.ännuvar mer
Eleverna skulle för tillgodose kravet demokrati undervisasatt om
datorer sådant de kan, vill, och påverka använd-vågarsättett att

SÖ:sdatorer samhälletningen handlingsprogrami Utbildning-av
inför datasamhället, Skolöverstyrelsen hade1984. Men någoten en
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jämförtannorlunda hållning "dataläran" med läroplanengentemot
från framhöllssärskilt dataämne skulle inrättas. DetInget1980. att

helhetsperspektiv skulle leda undervisningen, och datorerett att
skulle studeras förhållandet mellan samhälle och teknik blevså att
belyst alla Samtidigt skulle tekniken underordnadi ämnen. vara
kursplanernas kompetens diskuteradesintentioner. Lärarnas utan att

fastslogs. diskuteradesuttrycklig kunskapsnivå dokumentetnågon I
framhöllsinnehållet lärarutbildningen.i varjeDetäven att

kunskaper data-lärarstuderande skulle behöva grundläggande inom
också insikter hur datorn kunde användas peda-området, i sommen

gogiskt verktyg jedeskog exempel återkommer i1996:19. Ett som
och1995/962125prop. senare.

centrala läroplan reviderad innehål-partietDet års -981994av
ler, har begränsad diskussion behovet och bety-sett,som en om

informationsteknik fleradelsen datorer och skolan. dei Iav av spe-
cifika förkursplanerna däremot explicita be-varje ämne, görs mer

skall dagliga verksamhetenskrivningar hur den iIKT integreras iav
skolan. här har datorer blivit kan användasnågotMen även som som
stöd och läromedel/hjälpmedelvill, IKT omnämns ettom somman
bland andra ÖCJedeSkOgRiis 1997:57.

kursplanerna för revideradgrundskolan, SKOLFSI 1994:3
främst musik, teknikdet bild, matematik,i i1998:4, ämnenaär samt

den övergripande för de Samhällsorienterande ämnenatexten som
fördatorer och informationsteknik och C-Men B-äventas upp.

språk, svenska, svenska och slöjd pekas olika användningsom-2
råden referenserna till datorbaserade teknikervanligasteIKT. Deav
gäller informationssökning olika databaser och media, datorervia

förhjälpmedel skrivande och olika skapande verksamhetersom
och massmedia, dess teknik-bild, koppling till mediaIKT:s samt

historiska utveckling och betydelse dagens samhälle. speciellai De
"informationsteknik" "informationssamhälle" före-signalorden och

fyra för bild skrivskommer bara ställen. ämnesbeskrivningenI
det samhälle präglas informationsteknik ochexplicit dagensatt av

formerbilder används och olikai SKOLFSmånga sätt 1998:4,
fångaska bildämnet både elevernasi träningen4. Dettas. upp, av

förmåga analysera bilder och deras skapande.i matemati-Iegetatt
ken för lättarepåtalas betydelsen matematiska kunskaper attav
kunna flödet information, och "informa-hantera "det ökande av

form kraftfulla miniräknare och datorertionsteknologins" -i av -
betydelse för möjligheter fatta beslut och de kravvåra att mate-
matikkunskaper dessa ställer musikämnetSKOLFS 15. I1998:4, s.
kommenteras medieteknikens och informationssamhällets kon-
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försekvenser kulturlivets utveckling, ivilket musik spelasägs en
roll. heter vidare kunskaps- och informationssamhäl-iDetstor att

let bör kunskaper musik betraktas vidare perspektiv där dei i ett
kommunikativa, kreativa och estetiska dimensionerna musikeni

förockså verktyg uttrycka och bättre förståsig sinattses som om-
värld SKOLFS 21.1998:4, s.

referensende Samhällsorienterande den tydligasteI görsämnena
informations-till och kommunikationsteknikens påverkan sam-

hället, också till hur skolan ska eleverna bli bättre in-träna attmen
formationsanvändare Under rubrikenSKOLFS 32.1998:4, s.
"Kunskapande informationsrikt samhälle hur elevernai pekasett

lära hantera olika "informationsmiljöer" ochsigmåste att att an-
"informationsskällor"vända olika för de möjligheterinsyn iatt

medför.och problem "IT-samhället insamling,Träning i vär-som
informationdering, strukturering och redovisning skall hjälpaav

eleverna konstruera och bilder omvärlden vilkamönsteratt egna av
sedan kan redskap för såvälanvändas analys och bedömningsom av
andras tolkningar ståndpunkter, heter det vidaresom egna

kan uttrycka detSKOLFS Sammantaget så32.1998:4, atts. man
faktiskt affärkursplanerna skolan,inte IKT inågongör större av

eller det skillnad vad sades tidigareinte i isåär storsnarare som
styrdokument för skolan, från denbortsett träningen i pro-rena

aktuell. Vad demokratiaspektengrammering inte ärsom numera
anbelangar, kan naturligtvis tolka kursplanerna de villså attman ge
alla möjlighet lära behärska lärande,sig IKT i sittatt som resurs men

kan lika läsa formuleringarna datorkunskap underprecis gärna om
eftermål eller mindre arbetsmarknadsanpass-strävaatt som mer

ning
officiella refereratsdokument tillDe representerarsom ovan,

naturligtvis bara liten del hela den verkliga vadsituationenen av
gäller datorbruk skolan, de ändå teknikspridnings-i visarmen en

har tämligen lika andra länder Pederseni mångasett utprocess som
Enligt denna spridningsmodell har de tidiga datorentusi-1998:15.

främst återfunnits bland matematik- och fysiklärare oftastasterna
manliga vilka enrollerade datorer sitt territorium Nissen 8Csom

spridningsprocessen, har datorer och blivitRiis i IKTSenare1985.
mycket integrerade både skolämnen såväl undervis-i imer som

ifrån tillfredsställandeningspraktiker, långt enligtsituationen ärmen
flertalet analyser skrivelseRegeringensse Ut-1997/ 98:19,t.ex.
vecklingen informationssambället,i 33.s.

påpekar alla statliga för datoriseringRiis i i1997 att program
den svenska skolan under de har föråren,25senaste argumenten

200



MAGNUS JOHANSSON

demokrati anti-eli-till föreställningarofta knutnadatorer varit om
med denna teknologialla elever bli bekantatistiska, avsedda låtaatt

Metoden har vanligtvis varitförbereda för "datasamhället.och dem
kunskapenför öka ifler datorer skolan visintroducera i såattatt

konstate-påpeka,vilket viktigt Riishantera datorer. Men, är attatt
pedagogik, och frånskiftat från teknik tillfokus sakta harattrar

del undervis-skull till integreradteknik för sin att avvara enegen
öljedeskogningen Riis 1997:58.

från datoriseringskampanjerErfarenheter tidigare

drygthar isvenska datoriseringsprocessen år. Här,pågåttDen 50
tidigtdet industrinflertalet industrialiserade länder,i somvarsom

blev kon-tidiga 1960-taletdatamaskiner. Under detgjorde bruk av
byggdesspridd; till exempelalltmertorsautomationen ett stort na-

befolkningsregistreringför skatteuppbörd ochtionellt system upp
förvaltningen Johanssonoffentligaför effektivisera den 1997,att

detakademiska världenPalmlund denIngelstam 1991. Inom är8C
tekniken,gammalt självabruket datorer likavetenskapliga somav

"informatik" eller60-taletförrän slutetmed det inte mot somavvar
Under lång tidetablerades universitetsämne.datavetenskap som

och hårdvaru-akademisk utbildningrådde brist i programmering
för skolan Skol-också fick konsekvenserkonstruktion, vilket när

utbildningförsta undersökningar iinleddeöverstyrelsen sina om
perspektivSkolvärldensunderdatateknik" Riis 1991:19.1971
tidigt 70-tal.med början isträcker Idatorisering sig år,30över nära

vid datornbokenskolforskaren Gunilla Jedeskogs översikt i Läraren
första inriktadesunder deblir slutsats intresset åren1996, atten

Behovetdatorer ochsjälva datatekniken, dvs.mot programvara. av
undervisa datorerslutändan skullelärarna de iatt omge som --

både reformiv-vidareutbildning negligeradesadekvat i sett,stort av
Även data-den bredaJedeskogoch lärarna själva 1996:17.avrare

Samhällsorienterandedeskulle härbärgeraslära inom ämnenasom
Skolans bristförverkligas Jedeskoghade 1996:27.svårt att

upplevd eller verkligför hård- och mjukvara,inköp samtavpengar
påskyndaheller tillbland lärarna bidrogkunskapsbrist inte ut-att

möjligheter tillfortlöpandeJedeskogvecklingen Trots1996:29.
bli datorise-önskemålenutbildning har lärarna inte attsvarat mot

ökade möjlig-takt medde redan frälsta harrade. hos iEntusiasmen
helahar dettilltagit, lärarkårenheter och sjunkande priser men

Jedeskogavvaktande konstaterar Iedeskoghållit 1996:32.sigtaget
medeldatornDärför, det lärarna ihon inte är sett ettatt sommenar
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för förändra och förnya undervisningen, krafteratt utan externa
tryckt technology push. Samhällsutvecklingen har tvingatsom

skolan hänga med under hela datoriseringens epok Jedeskogatt
1996:33.

olika datorerDe satsningarna till del den obli-göraatt en av
gatoriska skolans verksamhetsområde har utförligt beskrivits av
professor Ulla och hennesRiis medarbetare, vilka utvärdering-gjort

projekt, det första inleddes Riisstörre 1984 1987,trear av varav
Riis Jedeskog Riis generella resultat1991, 1997. Några visar8C av

i Sverige de tidiga användarna early adopters" lärare iatt var ma-
fysik;tematik och blev det lärare samhällskunskap ochisenare

språklärare huvudsakligen svensklärarna bruk teknik-togsom av
speciallärare de fram kanskevisat de bästa resultatenären; som av

datoranvändning. verksamheterDet med mångaär värt att notera att
repetitiva och vanlig enkel ordbehandling har domineratmoment
datoranvändningen. första projektetDet i vilket pedagogiskstora
mjukvara det uttryckliga huvudområdetprogram benämndesvar

skolani DOS-projektet. frånDatorn löpte tillDet 1988 1991.
systematiska slutsatser frånRiis utvärderingen DOS-projektetav
blandvisar annat att:

datateknikanvändningen skolan färdig-Merparten gälleri0 av
hetsträning och andra ganska enkla datortillämpningar. gäl-Det
ler sällan enbart "drill" eller därmed besläktat. Oftastnågot gör
eleven den jämförtvinsten, med träning dator, hon ellerutan att

fårhan individualiserad återkoppling, och hon har hjälp-att ett
medel det vanliga.utöver

avancerade pedagogiska datorprogrammenDe har ännu0 an-
"vanliga lärare och deras elever och det därför svårtvänts ärav

uttala dessasig värde.att om programs
Datatekniken tillskott de handikappadei elevernas tek-är0 ett
niska och pedagogiska hjälpmedelsarsenal betydelse knap-vars

kan överskattas.past
datateknikanvändningDen ökat under de0 mest senastesom
bl.a. förinom den aktuella försöksverksamheten,åren, ärramen

0rd- och textbehandling svenska främmandei och språk. harVi
frånallt undervisningssituationer där datorn skriv-sett ersatt

maskinen endast tekniski till undervisningmening avanceradi
processkrivning där elever och lärare textutkastger gensvar

författaren sedan bearbetar flerai omgångar.som
Processkrivning metod förutsätter datorstöd,inte da-0 som men

underlättarintroduktionen denna arbetsmodell.torn av
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för bildskärms- och elallergi.uttalar signågonKnappast0 oroom
debattenproblem ivaritDetta trätoämneett stortsom om ar-

frånvarobetslivets datorisering, lyser helt med det gällersin när
skolan. länge skolans datortäthet låg det ovanligtSå ärär att

framför dator. Undantagenenskild elev sitter i timmarnågon en
handikappade elever.och detorde Succes-åren röranärmastenu
vid dator öka.kommer dock elevers arbetstidsivt att

med innehållden andelen projekt arbetar iI största0 man samma
Äventidigare. arbetssättet ganska liktundervisningen sigärsom
de projektdatorstödet. intressantaDäremot ärtrots att upp-

framöver, vilka ändrat arbetssätt och/ eller änd-märksamma sitt
innehåll undervisningen. Riisi 1991:75-76rat

förhärrör från projekt avslutadesslutsatser åtta årDessa ett som se-
med utbildnings-dan, både och interaktiva cd-rominnan Internet

resultaten bli myckethade lanserats skolan. Skullei annor-program
teknikförespråkarelunda utvärderingen daggjorts i mångaom som

ofta fall erfarenheter frånhävdar detta och liknandei Riis på-en
Skolprojekt inleddes under vilkagående utvärdering 1996 ärsomav

förändratsfinansierade KK-stiftelsen, indikerar mycket harattav
ochattityden till tekniken både bland lärare elever,.menvad gäller

gäller till exempel dis-andra sidan mycket slående lika vadå äratt
verklighet vad hoppas kunnakrepansen mellan ochvision man
åstadkoms Skolverketoch vad verkligenuppnå 1998.som

datorerexempel hur retoriken för utökat bruk iSom ettett av
uttryck, villundervisningen och elevens lärande kan jag citerasigta

från Skolprojekt och hennes med-dokument de Riisettett somav
kommun har skolutvecklingspo-arbetare utvärderat. MalungsI en
genomförandet KK-projekt.licy för möjliggöraantagits ettatt av

Policyn säger att:
skall:Användandet ITav

efterallt aktivt sökande kunskap,stimulera eleverna till bliatt0 mer
arbetsformer bliutvecklingen arbetssätt och tillstimulera att0 av

alltmera elevcentrerade och undersökande,
lärarroll handledaren,stimulera utvecklingen0 av en ny -

bli alltmerutvecklingen skolans tillstimulera organisation att0 av
för, begränsandeverksamhetsstödjande stället sini genomsom nu,

klassrumsbegreppen,bundenhet till tids- ochämnes-,
det arbetet med biblioteken kun-skall stimulera pågående0 som

skapscentrum.

citerad JedeskogMalungs kommuns projektplan, i RiisUr 8C
146.1997:
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långt den lokala IT-policyn Malungs kommun.Så i kanVi än en
konstatera IT-ismens globala retorik svenskagång griper in i småatt

kommuner med formuleringar används högsta poli-samma som
tiska Vilket detnivå. intressant spekulera kring vilka de vik-gör att

aktörernatiga olika plan lokal IT-policy för skola ellerIär. en en
kommun ofta hämtas direkt från nationellaargument,upprepas som
eller till och med globala diskurser informationsteknikens bety-om
delse, sällan anammadeinte lokala eldsjälar sannolikt talar ettav som
språk behärskas beslutsfatta-alla lokalainte"computerese" som av

Betydelsen denna förtjänar lyftasretoriska fram,attre. av process
demokratiaspekt eftersom det handlarinte minst tolknings-ur om

företrädet, och den lokala, regionala, nationellastyrvem som agen-
dan för hur datorer och ska bestämmas.satsningar IT vidareSe
Wihlborg denna volym.i

Har väntvindarna

kommer fram flerallt hurDet positiva datorer ochrapporternu om
används skolan, både från fåttIKT i projekt stöd ak-externasom av
såväl från projekt drivs entusiastiska lärareegna"törer som som av

och elever. nyligen utkommen från utvärderings-I rapport etten
projekt Skolverket genomfört Almqvist för-al. Verktygetsom som
ändrar observationer från lärare håll landet1999, återges imånga
vilka överlag effektenresultat vad gäller elevernaspositivaanger av
datoranvändning. utvecklingsprojektRapporten av48presenterar

bedrivits grund- och gymnasieskolor under läsåren270ca som
och med Skolverket huvudman där undervis-IT i96/97 97/98 som

ningen Varit områden bedömts viktigasju nationelltett ettav som ur
perspektiv.

Verktyg förändrar anförs efter samtal med lärare de vanligaI som
förklaringarna till varför finnasska skolan: samhälleliga skälIT i

upphov till förändringarIT samhället, skolan hängai måstestorager
förmed elevernas förberedelse inför framtiden; pedagogiska skäl -

för underlätta elevernas arbete, genomförandet lektioner,att av
produktion stenciler, och verktygpresentationer; IT iav prov som
undervisningen; kopplingen elevens produktion-information-pre-

simulering;sentation; skrivprocessen; för kommunika-övning; IT
innehåll undervisningen; kulfaktorntion; IT Almqvist al.i etsom

ff.. har också datalära med delvisMan1999:8 stött en nya ar-
bl.a. anordnas kurser handhavande medi motiveringengument, att

eleverna ska kunna möjligheterna förutnyttja med verktyget inte-
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klara detta återinrättarverkligheten". mångatill Föranpassas attatt
IT-revolutionensamband medblev omodern iskolor datasalen, som

schemat"datakunskap" igen90-talet, ochbörjani tar uppav
f..Almqvist al. 1999:17et

ochinformations- kommu-förhållande tillelevernasVad gäller
huvudkatego-funnitvidnikationstekniken har intervjuerna treman

den vanligaför vilkaelever sigDelsrier. utgörstar grup-avsom
Dels deal.dataintresserade pojkar Almqvist 1999:23.etpen

upplever sigavvaktande eleverna,ängsliga och somsomen grupp
bestårdator skolan.tidigare i Gruppenotekniska eller inte använt

underkrymptdennaflickor, konstaterar att gruppmest men manav
hela skolananvändningen IKT itakt medprojektets igång att av

karakteriserastredje kategorinf..al.ökat Almqvist Den1999:23et
al.arbetet Almqvistverktyg ielever IT etettsom ser somsom

skriver, mailar,datoranvändarenormalaräknasHit1999:24. som
deutsträckningdensöker information, presentationer, igör som

vidare och skaparkvalificeradebefogat. deldet gårEn meranser
Kommunikationsverktygetmultimedia.jobbar medhemsidor eller

al.flickornas domän Almqvistblivitoch chatten harpopulärt,är et
L.1999:24

spelar enligtutanför skolanskolan ochtill datorTillgång i rap-
till tekni-attitydroll för elevernasfortfarande avgörandeporten en

hjälpmedel.datorbaseradeanvändningsgrad olikaken och deras av
ochskolor hemmenmellan olika iFortfarande skillnadenär stor,

al.utläsas Almqvistsocialgruppsberoende skillnadkan eten
för elever;olika olikabetyder dockf.. Tillgång hemmeti1999:26

kommasvårighetendatoranvändare detför dem ärär attvanasom
bekym-vållaribland knappaskolansutnyttja mestatt resurser som

medanhemmet,tillgång till dator iangeläget haoch detgör attmer
känner sighemmakan datorför de osäkra göra att manenmer

använda datorerkrav kunnaosäker inför skolansmindre att
pedagogiskautläsakan ocksådettaAlmqvist al. 1999:26. Iet man

ellerindividuella gruppvisamed elevens "pro-betydelser: takti att
behovetellerockså kravetallt viktigare, ökarduktioner blir av--

för deblivitoch alltmervilket datorer IKTproduktionsutrustning,
skolans kom-Därmed kommereleverna/skolorna.datorvanamer

fokus:med ytterligare isamband IKTpensatoriska uppdrag Näri
ochbehärskareleverna IKTfrån skolans sidablir det krav närattett

användaerbjudande lära sigblir det attett om
frågeställ-vanligaför tekniksociologervidare till denlederDetta

fårpull,technology pus/ø kontraningen society ett annor-somom
Är det skolanskolan.tillgång till iinnehåll det gäller IKTlunda när
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ska omvärldens krav utnyttja tekniken,motsom svara upp att
eller det tekniken ska till skolans behov olikaär som anpassa av
hjälpmedel detFrågan trycker för IKT-använd-ärom vem som

skolanning i högst berättigad, och kommer ända tillsåär att vara
lika tillgång och lika utnyttjandenivå har blivit den svenskainormen
skolan. Kanske det falleti skolanså vidga begreppenmåsteär att
och tala technology pull tekniken drar skolanAtt Iettom upp
Verktyg förändrar beskrivs hur för förespråkarnaIT fungeratsom

katalysator vad gäller arbetssätt, möjligheter till kommunika-som
och förändringtion undervisningens innehåll Almqvist al.av et

Samtidigt pekar1999:73. lärare talat hurmånga ITattman om
upphov till gränsdragningar, klyftor och problem olikager nya av

slag, alla fört fokusbort från den verkliga skolutvecklingen, ochsom
ställeti för allmän lekstuga och teknikfrossa Almqvistöppnat en et

al. får konsekvenser förDetta1999:73. generella fråga dennavår i
volym: hur kopplas tillIT bevarad eller ökad demokrati

Verktyg förändrar redovisasI också hur de studeradesom pro-
jekten hanterat frågan elevernas inflytande och flertaletIom ansvar.
projektplaner enligt frågan elevinflytande ochrapporten,gavs, om
elevansvar Verkligheten kan dock annorlundastort utrymme. utse

undersökningenvisar Almqvist al. f.. Elevernas möjlig-1999:28et
het påverka skolassin datorsatsningar från ingen ellerspänneratt
diffus tillrepresentation i exempel skolans IT-grupp, till aktivt del-
tagande olikai finnsVidare det för ellerstyrgrupper. utrymme mer
mindre informella inflytandeformer: de datorvana elevernamest
upplever ofta deras synpunkter framkommer dataansva-viaatt t.ex.
riga lärare, medan elevråd eller klassråd mindre ofta utrymme attges
uttala sig vadi skulle kunna kallas "policyfrågor".som

Vad gäller arbetsformer där spelarIKT eller mindre viktigen mer
roll kan enligt Almqvist al. hur relationen mellan lärareetman se
och elev, mellan elever har påverkats. eleverMånga uttryckersamt

läraren blivit "arbetskamrat" denna tillövergåttnäratt mer som en
handledande lärarroll Almqvist al. Samtidigt1999:29.en mer et

kommer synpunkten fram eleven och lämnas självsigatt mer mer
sökande efteri sitt kunskap" och läraren blivit osynlig ochiatt mer

med det individuella arbetssättet Almqvist al. Allra1999:30.et
längst dennai utveckling befinner desig skolor arbetar medsom

form distansutbildningsmetodik,någon här medvetenhe-ärav men
problemen och kallade konferenssystemså användsstörreten om

för hålla kontakten mellan lärare och elev. Relationen elev-elevatt
har också förändrats, Verktyg förändrar:i demenar man som mer
datorkunniga eleverna förväntas och hjälpa sina kamra-gott ont
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arbetssättoch gruppinriktatmed projekt-och sambandi ettter, mer
al.samarbete Almqvistkrav Värt1999:30.uppstår attetnya

faktumarbetsformer detsamband meduppmärksamma i är attnya
lärande; för ele-bara fungerar organisatör mångaskolan inte avsom

kanske vik-kontakten med kamraternasociala funktion,dessärver
kunskapentigare än

Även be-för Almqvist al.redogörsde projekt 1999i etsom av
medrörande eleverkräftas redovisadesde resultat i Riis 1991som

kunde lärarnadessa elever ispeciella behov. För många av
med olika datorba-projekt vinsterSkolverkets rapportera storaom

koncen-sådana exempel elevernasserade hjälpmedel. Några är: att
uppgif-framför datorn; oviljan repetitivatrationsförmåga ökar mot

matematik bland demförminskar drastiskt; ökat intresseter som
för skötadrastiskt ökad motivationupplever detta svårt; attsom

toleranta misstagskolarbetet; eleverna blir sinamot egnamer
Almqvist al. 1999:41.et

infö-samband medförändrad lärarrolleventuellt iVad gäller en
hjälpmedel Almqvist al.IKT-baseraderande olika 1999är etav

påståendena från skol-försiktiga. skiljer sig,Här menar man,mer
själva beskriverofta från hur lärarna sinaktörer markantexterna

sko-de undersöktaarbetssituation. Besluten IT-satsningarom
möjlighet.både hot ochsällan upplevtslorna har lärarna inte somav

oftast formuleratsoch beslutbeståtthar bl.a. i visionerHotet att
lä-den traditionellaskolpraktiken,andra ställen den direktaiän att

blirtidsschemaifrågasatts och redanrarkompetensen att ett pressat
Almqvist al.brederytterligare IT sig 1999:43. Mennär etututsatt

arbetsfor-födas,möjligheterlärarna har också såsomsett nyanya
enskildaför den lära-pedagogik,ochorganisation samtmer, ny ny

funnits Almqvisttidigareutvecklingmöjligheter till inte etsomren
dimensionerfunnit olika ihar ial. 1999:43. Här rapportenman

bland lärarensflera förändrats,ellerlärarrollen sätt annatettsom
medarbetare ochkontrollant,instruktör,roll somsom somsom

detff. konstateraral.utforskare Almqvist Men1999:46et man,
förändringardessa interapportunderlagetfinns inget i säger attsom

al.ske AlmqvistITkunnat 1999:50.etutan
framlyfterutkommen positivanyligenEn rapport somannan

och skolantack datorer IKT iförändringsmöjligheter Larsärvare
Bolanders viktigasteframtidens lärandeBolanders ochIT 1998.

han beskri-samhälle där,utbildningsrollkritik skolans irör ett som
och där globalskolans,kunskapsmonopolet längredet, inte är enver

sammanhålletbevaradet möjligtkonkurrens längreinte gör ettatt
allas likagrundläggande värderingarsamhälle baserat våra om
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möjligheter och lika Bolander Bolander pekar1998:8.rätt ett
antal han det viktiga trender dagens lärandei ärsom ser som mer
eller förknippademindre med IKT:

ökad betydelse för det informella lärandet, det vill sägaen en
förskjutning från skolans organiserade lärande till lärande
fritiden och hemmet Bolanderi 1998:17,
tillgång till annorlunda innehåll det gamla vanliga skolin-änett
nehållet eleverna motiverade fördjupa siggörsom att genom
läsning och efterforskande Bolander ff.,1998:19
förskjutning till oberoende, aktivt sökande efter kun-ett mer
skap Bolander f.,1998:64
skolans mycket strikta och rigida arbetsformer lektionsin-t.ex.
delning, klassrum, ämnesindelning blockerar effektivt nyttig-
görande de möjligheter den tekniken erbjuder Bolanderav nya
1998:71,
interaktivitet och virtuella miljöer möjlighet till mycketger en

direkt koppling till de sammanhang där kunskap uppstårmer
och används Bolander f..1998:74

Bolander skjuter det faktumsig skolan hålleratt att tappa
funktionsin samhällets Viktigaste kunskapsförmedlare till detsom

uppväxande släktet. stället hanpåvisar brokig floraI olika in-en av
formationskanaler och tekniska landvinningar ska detersättasom av
samhället organiserade lärandet bl.a. digital-TV och former förnya
vidareutbildning förekommerredan inom näringslivet t.ex.som
"on-the-job-training och "just-in-time-learning. Skolan har blivit
förvaringsplats, kunskapspalats,inte skulle kunna sammanfattaman
hans kritik Bolander han har därmed också under-1998:80. Men
känt dess demokratiserande eller kompensatoriska uppdrag; deni
reformpedagogiska lärandetradition Bolander förespråkar det in-är
dividens fria lärande ställs ochi de icke-institutionali-centrum,som
serade inlärningssituationerna beskrivs viktigare de institu-änsom
tionaliserade Bolander Därmed kan han räknas ak-1998:91. i
törskategorin "propagandistef" och hans inlägg förpartsinlagaen
tekniska fixar lösning förnyelsebehov.skolanssom

Ytterligare vill de effekternapåvisa positivarapporten som ettav
utökat IKT-bruk skolan ska refererasi här. gäller skolanDet Ti -

00/9 verklighet författadvision Arvid1998 Höglund K-G.8Cav
Karlsson. bygger intervjuer och resultat frånRapporten IT-pro-

Öster-jekt vid gymnasieskolor svenska kommuneri Sundsvall,tre
sund och Järfälla vid "further educational colleges"några isamt
London. Ambitionen har undersökavarit de högtflygandeatt om
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verkligenskolanförändringför ibetydelseIKT:svisionerna om
och elev-lärar-skolledar-,alltingförverkligas,kunnat ettsett ur

KarlssonHöglund 1998:9.perspektiv 8C
kretsarnade Visionärahögre iresultattydligtEtt är att upp

kritiker/respektivepolitikeraktörskategoriernaalltså propagan-
finnastycks detförväntningardestokommer,dister störreman

datoriserings-ekonomiska vinstermöjligheternarörande göraatt
räkna hem" in-ambitionenpraktikernaBlandprojekten. är att

JedeskogRiisblygsammare 1997,betydligt 8Cvesteringarna
ÖkadeelevernasFråganHöglund Karlsson 1998:12.8C ansvarom
Höglundbildnyanserad ifått 8Cocksåharlärandeför sitt en mer

påtalaroch eleverbåde lärareundersökning;Karlssons ansvaretatt
handförväntasungdomarnaochförsällan blirinte egentungt att

Höglundmedfått hjälpbordeegentligen 8Cdesådantklara somav
beskriva detordandra såmedkanKarlsson Man1998:13. att an-

Varitintevältrats någondelvisför lärandet över somsvaret
förbetydelselärarnassamtidigtför detta attsomansvar,mogen

individualiseringenökadeunderskattats. Densammanhangskapa av
förlorariskerarelevernatillleder lättkunskapsinhämtningen attatt

hopparintressenstyrdadelärandetstrukturen i att egnaavgenom
KarlssonHöglund 1998:13.tillfrån 8Ctuvatuva

KarlssonsHöglundfrånresultaten 8Cdå de positivaVilka är
bland elevernadefaktumdetminst möttundersökning inteJo, att

dess bety-och tillsådanteknikentillattitydavspändganska somen
tämligenintervjuatför de eleverskolarbetet.för Detdelse är man

skriva sinainformationsöka Internet,självklart rapporterattatt
Höglundchatellermed 8Ckommuniceraochdator e-postatt

betraktalångtdockska inte såKarlsson Man1998:14. attsom
förfat-vardag,ungdomarsintegrerad allaiheltdatorn menarsom

användavillelleralls kanintefinns detfortfarande många somtarna,
fortfaruppgiftkompensatoriskavarför skolansdatorer, att vara

Höglund Karlsson 1998:15.viktig 8C
debattenfaktumspeglar detattityd till IKTelevernasJust att om

föränd-levt igenomdemskola drivs såochdatorer sägaattsomav
behovfinns ingetför självklardatornför demringen; attavtarsom

sko-Betydelsen IKT iskolarbetet.berättigande idessifrågasätta av
Informationsteknikens påståttgenerationsfråga.därmedblirlan en

dempåtalasskolarbetetförändraförpotentialkolossala somavatt
skadeparadigmskifte, medaneller"revolution"IKT somsom enser

avklarnadmycketeffekter haromvandlingensförföremålbli meren
perspektiv."före datornhardeeftersom inte någotuppfattning

dis-gällerdetproblemetdetdet härkanskeOch närstörstaär som
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krepansen mellan ochvision verklighet ligger, Höglund 8Cmenar
Karlsson 1998:14.

Särskola, elever med olika fysiska handikapp och kom-typer av
munikationen mellan människor skolansi värld har gjort stora
Vinster datorer införts skolarbetet,i under förutsättning deatt att
verkligen ingått integrerad del pedagogiskti konceptsom en ett
Höglund Karlsson denna8C 1998:15. Utan medvetna ambition blir
teknikens tveksam, förutsättningviktigEnnytta mer menar man.
har allai de studerade projekten varit arbetet motiverasatt av en
genomtänkt pedagogisk idé och lärarna har gedigna kunskaperatt

hur modern informationsteknik kan användas i undervisningenom
Höglund Karlsson8C 1998:15.

läraraspekt kanUr de skolor där fortbildningenattman se
tillräckligt finns också antal IT-positivagetts störreutrymme, ett

lärare Höglund Karlsson8C Synpunkter1998:72, 74. kommersom
fram förändrarIKT lärarrollenär ingen tid Höglundatt 8Cmen spar
Karlsson Flera lärare talar1998:21, 29. även störreettom ansvar,
till exempel vad gäller administration och pedagogik Höglund 8C
Karlsson finns också1998:55. Det tydlig tendens bland skolle-en
darna överlåter utvecklandet det pedagogiska arbetetatt man av
lärarna, vilket kan den diskrepans mellan ochvisionettvara svar
verklighet praktikerna bryr sig inte mycketsårapporteras;som om
vetenskap" det resultat det dagligai arbetet räknas.ärutan som
Och det deni pedagogiska frågan Höglundär Karlssons under-8C
sökning skolanIKT i slutar: inga investeringar kan försvaras, ingaav
arbetssätt legitimeras det inte motiverat pedagogisk aspektärom ur
Höglund Karlsson8C 1998:16.

Alla dessa motstridiga observationer rörande de höga förvänt-
ningarna gjorts rörande IKT och lärande bekräftas Peder-ijenssom

internationella forskningsöversikt kallad Informationstekniken isens
skolan Pedersen1998. har koncentrerat sig artiklar och böcker

behandlar frågan informationsteknikens förpotentialsom om att
förändra skolan, könsskillnader och IKT, och huruvida elevernas
inlärning/ lärande blir bättre med IKT. resultat tillHans delstorvar
nedslående: det skrivits skolan och handladeIKTmesta som om om
implementeringsprojekt, medan färre kunde karakteriseras som
forskning konsekvenserna skolanIKT i Pedersenom av mer
1998:10. Frågan IKT, lärande och pedagogiska reformer ärom
fortfarande vidöppen, han. grundPå detta föreslår Peder-menar av

frågan Blir lärandet bättre med felaktigtIT ställd. Denatt ärsen
viktigaste frågan förändringarvilka önskvärda och vilkaärom som

inte det, dränks allmäni teknikfascination ochär drömmarsom om
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dis-Pedersen,skriverrationaliseringsvinster. För,ekonomiska en
socialförbetydelseoch skolansrollfostrandeskolanskussion om

detteknikoberoende. Dessutomheltutvecklingemotionell äroch är
kunskap.detsammainformation inteframhållaviktigt är somattatt

bearbetasochtolkasdentill kunskapblirInformation när enav
kunskapkräver i sinbearbetningochtolkningmänsklig hjärna; tur -

Pedersen sittslutardatorer,oberoendeden är resonemangav
slagsmedenda slutsats någondenDärför blirPedersen 1998:65.

denidatorsatsningardecenniersefter tvåkan drasäkerhet änmer
huru-skildavittståndpunkternaskolan,obligatoriskasvenska äratt

förellerförutsättningkringteknikoch all derasvida datorer är en
skolarbetet.förändringar i

slutgiltigtför tidigt någotordmed andra sägaDet ännu omär att
skolan.svenskadenidatoriseringsvågendeneffekterna senasteav

alla insatserförmågastark ståskolanhar visatHittills emotatten
ochmyndigheter,lokalanationella såvälgjorts somstaten, avavsom

kommunikations-ochinformations-tillverkarnaminstinte avav
medbesvarasdemokratioch måsteskola, ITOch fråganteknik. om

motfråga:en

Är havi villInternetverkligendet
högtflygandededethur gångslående gångDet attär rapporteras

inverkanpositivadatorernasförväntningarnaochvisionerna stora
klass-deskamlärande kommeroch möterundervisning när

för-tänkbarapekar någraJedeskogverklighet. 1996rummets
denlångsamt ihardatorer såinförandet gåttvarförtillklaringar av

enkeltskulletaktenlångsammaskolan.obligatoriska Densvenska
ocksåtendens Papertenskilda läraren,denskyllaskunna somen

Jedeskog,skriverdettaCuban Menoch 19861993 vore,tar upp.
föralltför lätt sig:detgöraatt

snabbamycketoch denteknologierkomplexaoch IKTdatorer är
skol-fördetteknikområde svårtdettautvecklingstakten inom gör

förklaringtillräckligthellermed. intehängavärlden Det är att somatt
förpotentialpedagogiskadatorernashar undgått inselärarnasäga attatt

ff..Jedeskogskolan 1996:138dagliga arbetet idet

förklarings-vidgarättvisande analys måsteFör göraatt meren
Sverigeiadaptionenför den långsammafaktorerViktigagrunden.

datorerna intro-vilketdetkunnajedeskogenligtskulle sättvara:
förteknologi1980-taletskolan tidigtducerads i avance-ensom
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rade beräkningar, inte undervisningshjälpmedel,ett en syn som
återspeglade hela samhällets denna teknik ända sedan desssyn
introduktion; lärarna litet för reflekteraatt överutrymmegavs att
hur de skulle kunna använda tekniken i dagligasitt arbete eftersom
den inte "skolanpassad och de lärtinte hanterasig den; lärar-var
fortbildningen har inte tillräckligt eller betydelsegetts utrymme

lärarnas kunskaper har halkat efter de prak-utan ännusnarare mer;
tiska problemen sambandi med datoranvändning skolani har

ökat minskat vilket lett till frånän många använd-avstårsnarare att
datornning; har inte hjälpmedel deti lärararbetetsetts ettsom egna

komplement för elevernas inlärning;utan snarare ettsom
datoranvändningens konsekvenser för hur undervisningen orga-
niseras och för pedagogiken har varit så lärare harmångastora att
värjt sig; möjligheter med hjälp datorn förändra den tradi-att av
tionella lärarrollen har skrämt många. Riis 199154 ytter-ger
ligare förklaringar:två experiment och förändringar undervis-i
ningspraktiken har bruk datorer, och introduktio-ägt utanrum av

datorer har ursäkt eller medel för förändraanväntsnen av som att
arbetsmetoderna nödvändigtvisinte för demgöramen att mer-
datoriserade".

Skulle förklaringen kunna dåligt anpassad teknik och alltförvara
höga förväntningar Slutsatsen bli detmåste har väldigtvarit liteatt
förändring skolarbeteti och mycket förändring samtidigt. Det- -beror helt och hållet vilket fokus väljer: antalet datorer klass-i

hur snabba Internetuppkopplingar skolorna har, hur långrummen,
tid elevvarje tillbringar framför datorn, vilken slags pedagogiska

finns tillgängliga skolan, arbetsmetoder, kvalitetprogram som
elevernas lärande, hur många timmars fortbildning lärarna erbjuds,

Vi med andra fångadeord, i mätproblem:är, lärarenågraetc. etc. ett
och forskare fantastiska pedagogiska vinster tackrapporterar om

datorer och IKT, medan andra inte alls håller med dennavare om
tekniks positiva effekter skolarbetet. Och det dennai diskre-är

mätandet blir till retorik. Genom definiera vad skallpans att som
fler datorer,t.ex. kvalitet lärande,mätas kan olika aktörer styra

både debatten och vilka insatser skall lederDetta tillgöras.som
konsekvenser för den politiska agendan och samhällsekonomin, så-
väl för den enskilda läraren och eleven. forskareSom måstesom
fråga definierar vad effektivitet relationi till tekni-är,oss vem som
ken viktigare förhållandei till de kvalitativaän förändringarmen

bruket medför.IKTsom av

212



JOHANSSONMAGNUS

kanför hurmodelltredimensionellförslårRiis 1991153 en
sko-påverkareller intepåverkardatorervilketkarakterisera sätt

arbete:lans

innehålloförändratundervisninginnehåll skolansinytt -
arbetssättoförändratundervisningi skolansarbetssättnytt --

effektivitetminskadelleroförändradinlärningeffektivitet i elevernasökad -

undervis-introduceras iteknologierellerhjälpmedelAlla somnya
analytiska dimensio-dessalängsplaceras inlärande kanochning tre

fördimensionerdessafrån bruketenkla slutsatsenDen treavner.
automatiskt ledertekniker inteskolandatorn istudera är att nyaatt

undervisningen.innehåll itillellerarbetsmetoderförändradetill nytt
teknik kon-detvälmycketkanResultatet motsatta; att nyvara

möjlighetarbetsmetoder.traditionella En är att nyaannanserverar
hjälpintroducerasinnehåll kanochundervisningsmetoder utannytt

hörsam-villigaIKT-reformatorerfaktumteknik. ärEtt attav ny
ma.

kun-och derasaktörskategorierdeåtervänder till tvåOm
kun-dendärinledningsvis,diskuterades sägerskapssyn attenasom

före-andradenochbyggstenar,ackumuleradeskap byggs avupp
indivi-ochkontextenholistiskspråkar poängterarsyn sommeren

användaskandessahurkanverktyg,kunskapbrukdens sesomav
understödjakandatorerlärandevilkabeskrivaför somtyper avatt
tillsammansbrafungerasighar visatlärandeslagseller Fyra som

detskulle kunnaellerbruk IKT är:göramedvetetmed somett av
regenererandere-creative,lärandeåterskapandelärande,repetitivt

förstareflective.lärande Denreflekteranderegenerative,lärande
och inlärningglosdrillandetraditionelltmedväl överensstämmer

medgradolikade imedan övrigafakta, överensstämmerhårdaav
föreställningarperspektivkunskap. Iholistisk omavsynmeren

undervisningtillreflekterande hållninglärande,livslångt måste en
Detkunskaperochfärdigheterinlärningoch uppmuntras.nyaav

Habermasmedockså bästlärandetreflekterande överensstämmer
emancipatoriska kun-ellerfrigörandedenkunskapstypologi:tredje

skallhur IKTbeskrivningarmåldokumentensochskapen. I avstyr-
ochinformationsvärdering uppöv-skolarbetethanteras i poängteras

enkeltfärdigatillförhållningssättkritisktandet somsvarettav
med-ordandrafinns medhjälp Detmedspridas Internet.kan enav
riktigdet intefelaktig. Dåkaninformation" ärvetenhet varaattom
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kunskap desinformation sprids, vilken eleverna demo-iutan som
kratisk anda skall impregneras mot.

Vidare forskning

Av ovanstående diskussion forskning och utvärderingar IKTom av
och lärande tydlig slutsats "allt kvarstårär vad gällergöra"en att att

fram resultat kan säkerställa effekterna datoriseringenatt som av
skolans arbete. dettaMen instrumentell problemetär en syn -teknik och samhälle-perspektiv STS blir min slutsats deettur att

uppfordrande frågorna rörande social organisation och läran-mer
dets kontextberoende eller situerade karaktär bara berörts ännumen
inte givits uttömmande behandling. Det naturligtvis intres-en vore

spekulera varför det och Cubanså,är 0986:105sant att ger en
liten antydan till förklaring. Han skolan, lärarna, och inteattmenar

forskningenminst behandlar aspekter datorer och lärande,som av
finnamåste förstrategi hur ska utveckla olika begreppen man

och/ eller attityder förändring.till Eftersom allting förändras så
snabbt datorernasi värld, medan förändringstakten mycket be-är
skedligare skolansi värld, kan denna inte efter för ellerge anpassa

tillsig det höga branschen.i Forskningen lon-måstetempot göra
gitudinella undersökningar för kunnaså vis framvisa de lång-att

inte desto mindre viktiga förändringar verkligensamma men som
Vilket också bekräftasäger de svenska undersökningarrum. av som

redovisas här.
medan forskningenSå datorer och pedagogik befinnerännuom

börjansig i grund snabbt föränderligt forskningsobjekt,ettav
kvarstår de avgörande frågorna: lärHur Varför läross oss

vilkaGenom medel lärandet kan effektivare och möjligengöras
Vad har datorerna med det empiriska frågor,göra vilkaatt som
måste igen och igen. Vidare kanprövas konstatera teknikman att ny
bara antal förändringsfaktorerär verkar skolan.iett storten av som
Ändrade arbetsformer, kommunaliseringen ungdomsskolan, deav

läroplanerna och arbetet med dessa, det betygssystemet,nya nya
gymnasieskolans omorganisation, införande åldersblandade klas-av

utvecklingssamtal, faktorer anfördes lärareser, var som av som
intervjuades i uppföljning DCS-projektet för förklaraen av att
varför lärarnas datorintresse svalnat och helt oberoendesom var av
tekniken Jedeskog 1997.

centralt forskningsområdeEtt förändringar lärarnasi roll irör
klassrummet såväl deni vidare sociala kontext skolansom ut-som
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samband med datori-arbetssituation ilärarnashotMångagör. mot
tenderarandraharseringsprojekt attt.ex. att personerrapporterats,

tidsrestriktioner.kompetensförlust,arbete,derasbestämma över
undervis-förändrad organisationmöjligheter,Men även avt.ex.nya

beskrivafram. kanförs Vikunskapsutbyte,ökatlärande,ochning
tillkommerkvaliteterellerfyra dimensionerrolllärarens i ut-som

skoldag rol-underikläder sigarbetet.det dagligatryck Lärareni en
utfors-ochmedarbetarekontrollant/inspektör,instruktör,len som

kom-olika kravställervilka allaff.al.Almqvistkare 1999:46et
ändå huru-frågan kvarstårarbetssätt.och Menpetens, engagemang

dessaförändrarverkligeninformationsteknikenochvida datorer
red-tillför ytterligarebaraeller IKTgenomgripande sätt, ettomett

tek-förstaväl denläromedel,ochverktygbland lärarensskap när
föränd-andra, viktigarefinns detKanskelagtnikfascinationen sig.

ringsfaktorer
agendanvilkaellerfrågalika viktig sätterEn rör somvemannan,

harskolanobligatoriskaskolan.datoranvändningen i Denför en
och värderingar.attityderförmedlarefunktionuttrycklig avsom

världskolans Ja,förespråkar IKT ikrafter detVilka är ser ensom
frånteknikinnehållocharbetsformerskolanspåverkatydlig vilja att

Skolverket,aktöreroffentligaandraoch kommuner samtstaten
stark ambitionmedaktörerAndraKommunförbundet. attexterna

media.förståsigpåare, DenIT-producenter,fack,skolanpåverka är
lärare, elever,skolledning,aktörerna:de internatredje kategorin är

skolansprägelförsöker sinvill ellerdessaAllaföräldrar. sätta
Tolk-möjligheter.likade har intetillförhållande IKT, men

aktörerna,hos desällanliggerningsföreträdet inte ävenexterna men
denyanserad bild. någraförunderlag Ifinns dethär rapporteraven

al.AlmqvistKarlssonHöglund 1998,refererats 8C etovansom
kom-främstmakthavarelokalafråntendenstydligmärks1999, en

peda-detmedlärarnaskolledare låtaoch "styramunpolitiker att
innehållet.gogiska

och ITuppdragdemokratiskaSkolans

skola,kringfrågornafundamentaladefastslåförstLåt att en avoss
tekniken.inflytande Härtill ochtillgångoch demokratiIT överrör

kommerunder1990-talet;slutet 1998-99underhänder mycket av
kom-personalköpskampanjerna,statssubventioneradede ävensom

ökadbetydligt möj-personal till del,skolansdelar att ge enavmer
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lighet för både lärare och elever skolani skaffa erfaren-sigatt egen
het datoranvändning. Satsningarna inom för "Lärandetsav ramen
verktyg under ledning Delegationen för Skolan,IT i kommerav
också bredda kunskapsbasen i skolormånga de årenatt närmaste

dennaäven satsning naturligtvis bli föremål förmåste kritiskom en
utvärdering innan kan desspåstå något ellerpositiva negativaom
effekter. icke negligerbarEn förändring, naturligtvisexogen som

kommer skolan till del, priserna datoreräven och nätverks-är att
utrustning kraftigt undergått den femårsperioden. Manner senaste
får helt enkelt för skolorna.mer utepengarna

Kanske det alla dessa faktorerså innebär "hemdatornär att att
lanserades i slutet 70-talet äntligen blivit förnågot varjesom

hem. beräknasSverige dagI i omkring hushåll ha köpt500 000 en
persondator under den 12-månadersperioden. innebärDetsenaste

cirka de svenska hushållen%50 har tillgång till dator iatt av nu en
bostaden. Och så miljonermånga svenskar surfade3 Inter-som

i januari finns1999 Tyvärr19/2-99. påtaglig socialnet en
snedfördelning distributioneni datorer skolans kompensa-av som
toriska uppdrag enligt bordemånga möta.

skolansUr perspektiv det allt fler elever och lära-utser attsom
får hands-on-baseradre förtrogenhet med datorer och IKT.egen
skulleDet i sin innebära tekniknivån skolani kontra hushål-tur att

len och arbetsplatserövriga blir allt likartad vad gäller den enk-mer
lare användningen informations- och kommunikationsteknik förav
ordbehandling, sökning och elektroniskInternet kommunika-

Vadtion. gäller kvalificerade användningsområden Cad,t.ex.mer
multimedia, musik, Videoredigering blir ojämnheten i resurstillgång

markant mellan skolan och omvärlden. fårDetta i sin kon-mer tur
sekvenser för hur skolan kan följa teknikutvecklingen och teknikan-
vändningen samhälleti i påtalas oftaDet skolan harstort. att ett
viktigt demokratiskt uppdrag vad gäller jämlik tillgång till kunskap
och teknik drivs till exempel dennai för-dettesen uppsats men- -

lyftastjänar fram den beredskap för kunskapssökandeatt att som
skolans datoranvändning ska tilltjäna utveckla mycket väl kanatt

datorer och diskussionenövas Internet. informa-Iutanupp om
tionssamhället kopplas frågan demokrati till individens förmågaom

söka och bearbeta information, för sedan kunna ställningatt att ta
och hellre, påverka samhällets utveckling. färdighetännu Denna har
i sig ingenting med datorer den inriktningI angivitsgöra.att som
för den pedagogiska förändringen den allmännai skolan har datorer
och IKT tillgjorts självklar beståndsdel redan från de allra förstaen
skolåren, kan inom det svenska skolväsendet finnamen man exem-
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förstkommerdär datornpedagogikgenomtänktpel etten
Waldorf-pedagogik.jfrskolgångenstadium i t.ex.sent

och demo-skolan, ITmittavslutningSom resonemang omen
intekortiakttagelserantalska görkratin presenteras, an-somett

tillkan tjänaförankradevetenskapligtspråk attsommenatt vara
demokra-vad skolansundersökningarfortsattaförriktning avange

informationsteknik Deochmed datoreruppdrag har göra.tiska att
lärare-elev,inflytande, relationenarbetsformer,pedagogik,berör

medbe-förformerteknikentilltillgångbakgrund,social samt nya
stämmande:

förändrasverkligenskolanarbetssättet itycksDet omsomnu
sakta börjarochdär tidformer,individualiserade rummot mer

produk-facituppgifter tillfrånskerdet övergångupplösas; en
k0gnitiva/in-hur deniakttasamtidigt kantionsuppgifter; man
produkten;förförmåntillminskarbearbetningentellektuella

blir viktigare.kunskap Dettagestaltninginhämtande och av
Vadkunskap.tillförhållningssättreflexivtframtvingar ett mer

försvinnerstrukturerande Hurprinciplärarenhänder när som
socialtstrukturering settslår bristen

skolanstratifieringen isocialatotaladenrelativtslår IKTHur
ochteknikentillökad tillgångeleverlitenfårPlötsligt gruppen

datanördarna. Nyaundervisningeninnehållet iinflytande över
själv-längreläraren intelärare-elevmaktförhållanden uppstår när

genusperspektivet:förasdetta kanTillbäst.kanklart denär som
skolananvändande IKT iflickorsochpojkarsvad skiljer av
exklude-för rollbakgrundsocial DettaspelarVad är även en

dehävda dåsigfårelever svårtringsfråga eftersom attresurssvaga
bådefinnstekniken.tillsjälvklar tillgång Härlikaharinte ett

uppmärksammas.etnicitetsproblem måsteochklass- ett som
ensamståendeläraskulleskolanKanske ommammorattsatsa

plats där IKTkunnafallskolanSkulle i görsdatorer så vara en
jfrcentral telestu-mycketAccessfråganför fleratillgängligt är

frågeställningför helamediatek vårlärcentra,gor,
konstellationendenlärare-elevmed relationenVad sker när nya

denhar läraren varitTidigareblir vanligarelärare-dator-elev som
bordearbetsinsatsviktigastekunskapen.gestaltat Lärarens vara

föroch sedanförberedafördatorinteraktionenföre och efter att
driftstekniker.slagsunderbearbeta, intetillhjälpa som enattatt

aukto-skolan:iförändrade relationeriakttakanVi vuxna-unga
för-kanstruktur. IKTplatthierarki bytsochritet mot meraen

fråganinförocksåställstendensen.denstärka Men vemom
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sitter sanningen, både rörande kunskap och bästa arbets-som
uppläggning
Tekniken betyder olika för olika elever. Flera visar0 rapporter
fram hur IKT innebär de möjligheten svagas att presentera en
produkt läsa.går Samtidigt iakttas hur elevattsom typen ny av
framträder: elever med IT-svårigheter.

finnsDet emancipatoriskt kanspår skönjas. grundsko-I0 ett som
lan handlar det i utsträckning den enskilda elevens in-stor om
flytande sin lärprocess. kanöver I gymnasiet platser däregen nya

bestämmer och diskussion tillskapasuppstår med olika vir-man
tuella tekniker. Kanske ochIKT mötesplatser småningomsånya

klassråd och elevråd. Detta skolansersätter motsvarighet tillär
digital direktdemokrati.

Slutligen vill jag frågorde ständigt ställamåsteupprepa som oss
rörande all teknikintroduktion i samhället: villkor vemvems av
för och varför detvem angeläget införa teknikär i Verk-att ny en
samhet. eftersomDetta de ställer den viktiga frågan tolknings-om
företrädet i Och falleti skola, IT och demokrati finns detcentrum.
anledning reflektera Herbert Tingstens slutord Demo/em-iöveratt

problemtiens dagens1960:159: "...i läge det kanske befogatär att
främst understryka, demokratien förutsätter personlig självstän-att
dighet, och den icke kan motiveras änatt strävanannat som atten
frigöra och utveckla personligheten."

**

vill riktaJag tack till kollegorna Ingrid Carlgren, Thorell,Miaett
Gunilla Jedeskog, ochJörgen Nissen förLennart Sturesson värde-
fulla kommentarer tidigare versioner denna text.av
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Sprid medborgarmakten
Tomas Ohlin

Sammanfattning
bryta isolation och politiskt med sjunkande val-ointresse,För att

deltagande följd, behöver flyttaspolitiken medbor-närmaresom
medborgarinflytandetbehöver analyseras hur de poli-Det igarna.

tiska beslutsprocesserna frånkan ökas. kan ÖkandeiDetta utgå att
grad sådana politiska spörsmål verkligen intresserartas upp som
medborgarna. reda för intensifi-vilka dessa ochFör är,att att

den politiska dialogen, kan demokratiska redskap för utbildning,era
dokumentation och sammanställning lokala samråd, elektroniskaav
studiecirklar fram samhällelig Med sådana redskapi regi.tasm.m.
kan medborgarnas genomtänkta politiska vilja sammanställas och
föras fram. kan samhällstäckandeDetta tjänsterutgöra typen ny av
universal denna diskuteras formen för sådana med-services. I text
borgarredskap.

Bakgrund
försammanhang närvarande vid seklets slut iI många övervägs - -

vilken utsträckning och hur informationsteknik förkan användas att
främja den demokratiska Demokratiutredningens di-Iprocessen.
rektiv pekas relationerna mellan teknikanvändning och demo-att
kratisk samhällsutveckling bör analyseras. olika sammanhang,I t.ex.
hos Barber ochBecker Slaton Keskinen1998, 1998, 1997,
Ohlin m.fl. diskuteras intresseområdet från infalls-olika1998 -
vinklar.

uppmärksammades vid konferensenminst januariFrågorna inte
Helsingfors, flerabenämnd Politics andi inter-1999 Internet, av

nationella paneler. Frågeställningar och demokrati utgjordeITom
också huvudfrågor vid Demokratiutredningens, kommissionensIT-
och demokratiseminarium den Både BarberKFBzs 17 1999.mars
och Becker/Slaton har nyligen besökt Sverige.
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Ärför frågeställningen väldefinieradbättre demokrati"."IT
informationsteknik finnsVilken tekniskaDet mångasorts typer av

för och Och Vilka delardatabearbetning kommunikation.system -
den demokratiska kan berörda ITnäraav processen anses av
Eftersom definitionsvis den eller andraIT" inte äger ena egen-

skapen, det allmänt tillgängligt tekniskt redskap, kanär ett numera
formulerastället demokrati med hjälpmedel".i Bättreman nya-

Tekniken underordnad den demokratiskamåste ses som processen,
samtalet.dialogen mellan medborgarna och det demokratiska

frågeställningen från medborgar-naturligt sigDet är närmaatt ;
håll. Demokrati bygger kontakt med folket, medborgarna. Finns L
riktigt medborgarnära teknik tillgänglig det med-Internet, ärt.ex.,

syftar folketsborgarnära Demokrati samverkan kring helaröst, i
folkets bara då det otill-vissaOm nårInternet ärröst. ettgrupper,
räckligt redskap detta sammanhang. dess användningi Dessvärre är

kraftigt.den expanderarojämn, 1999,ännu även om

Forsknings-InternetanvändningenFigur i Sverige 1995-1998.
för Sambdlls- och informationsstudier, FSI, Osterman/j.grupperz

Timander, 1999mars

%

50
år6-35

årMän 16-65
40

16-65Kvinnor
36-65år30

l l l l l l l l l l l l I I l l l l l I l l l l I l l l l l Jl lO
AprilJuni/Juli0k:Jan-FebJuni/Junou Dec Jul-Aug0k:DedJanQBMarMajJul/Augou DecApril AprilMa,Aug/ScpINov/DecMarsMajAug/SepNovFehlmarWMaj-JunSeptNo m: JuniSepNovApr

framgårdiagrammen personlig användning underI Internetatt av
flera klyftor. bara kön,kännetecknasi Sverige inteDet1998 rörav

enligt stad/ land, utbildning,också skillnader inkomst,utanovan,
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och fackföreningstillhörighet, enligt nedan. detta skaFör nätatt
kunna fundamental demokratisk länk, erfordras dessautgöra atten
klyftor överbryggas. Olika åtgärder behövs för detta. kanMen nätet
då fungera stödjande förmedlare.som

Internetanvändningen Forsknings-Figur i Sverige 1995-1998.
för Sambdlls- och informationsstudier, FSI, Osterman/ fgruppen .Timander, 1999mars

%
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| 1 | I I 1
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Frågeställningen
definiera kandet vissLåt gårantaga att att resurs som ansesoss en

främja medborgerligvärdefullt hjälpmedel för ökadett att ensom
fördemokratisk aktivitet. ska då denna spridas,Hur attresurs

be-medborgarna till del har uppenbarligenkomma Vi två steg att
trakta:

uttrycksformen0
tillgängligheten0

frånuttrycksformen kan naturligtdiskussion utgåEn sättettom
dekontaktmöjligheterna. kan medborgarna kontakt mednåHur

för informerademokratiska strukturerna, dels sig,samhälleliga att
och dels för uttrycka Vilken ambitionsnivå lämpligsig Huräratt

möjligheter informeralångt medborgarna belåtna med dagensär att
därefter existerande poli-för synpunkter de redansig, inomatt ge

förtroende-formerna kontakt med valdatiska Påläsning, samråd,
eller vill medborgarna längreKanpersoner.

villfinns skäl medborgare principielltDet mångaatt anta att
demokratiska formOlika med dagenslängre. missnöjetyper av

framförs för ofta. de allmännanärvarande sjunkande deltagande iEtt
förstärker medborgerlig otillfredsställelse medvalen intrycket av

dagens situation.
från ochinför kommunikationsproblem harStår Internetett

från teknisk förmed 80-talet utvecklats någraatt apparatvara en
fundamental möjlighet. alltsåtill bli demokratisk Men nätet äratt en

demokra-det kan det användasojämnt utnyttjat. Trotsännu snart
tiskt, stödstruktur.som

samhälleliga använderorganisationer sigMånga nätet.numera av
hemsida. demokra-kommun, landsting harStat, I ettm.m., egen

emellertid hemsida knappast tillräckligttiskt perspektiv är egenen
finns ochalla redan hemsidor,intressant i situationer. mångaDet

deltagandet blivitdet har kunnat det demokratiskainte visas att mer
för ökas för medbor-lockande det. Tillgång till kunskap kunnamå

aktivare demokrati önskarviktigt.Det Men änär attmergarna. en-
samhällsfrågor.medborgarna blir rimligt pålästa i

tillgänglighe-då uttrycksmöjligheterna.kommerVi in Här är
befinner långt framför utgångspunkt. iSverige sigInternetten en

Finland, högstdetta avseende. har bara, tillsammans medinteVi
ökande bruktelefonispridning världen, har ocksåi Internet,ett av

fram den tid-det kan emellertidojämnt. Viäven ännu är emotseom
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punkt då finns föråtkomst alla medborgare. kommer allaMen att
dessa möjligheterutnyttjaspontant

Organisationsformen

användningen informationsmedium finnsFörutom nätetav som
anledning dess användbarhet för förmedla det de-övervägaatt att
mokratiska uppfattningarnaordet, från medborgarna. Detta är en

därmed kommer kontaktutmaning, med den grundläg-ity man
gande demokratiska fallorganisationen, deti representativavårt

och bör detta utvecklas för bättre ochKan nåsystemet. att mer
tillfredsställande medborgerlig aktivitet

detta fält finns vetenskaplig kunskapInom inomtung stats-en
vetenskapen. Olika demokratiska organisationsformer har analyse-

ingående. medborgarna alltfort dag kritiska. for-Men i Harärrats
brister, eller brister det aktuell diskussioni motivation Enmerna

i Möller 1999.ges
och med den möjligheten samhälleligt dialogförfa-I ettnya av

finnsrande det anledning formerna för kontakt mellanövervägaatt
Ärmedborgare och folkvalda. nuvarande form den ideala slut-vår

punkten obalanser kan antyder fallet.De inteså ärnoteras, attsom
direkt kontakt mellan medborgarna, mellan med-Steg samtmer

borgarna och folkvalda,de har föreslagits referenser-imånga, t.ex.av
nedan. begynnelsen, debatten underi och 80-talen, betrak-I 1970-na

tades direkt medborgarkontakt ointressant många.mer som av
Under 1990-talet har emellertid ökat kunnatpositivt intresseett

frågar explicit förordet tilli JerkertsAmnå 1998noteras. rapport
Demokratiutredningen det dags revidera den år75är attom

gamla uppfattningen demokratirepresentativa intevår äratt mogen
för vidgade folkomröstningar. Ungdomens fleraIT-Råd har i sam-
manhang, bl.a. slutbetänkande, förordat försöksitt med direktmer
medborgarinflytande. Internationellt debattintensiteten dessutomär
hög fält.inom detta Och försökpraktiskamånga pågår.

kunna frågor intensifierad dialog önskvärdFör äratt svara om
erfordras ökat kunnande, baserat och kringexperiment mätningar
effekter det eller mindre direkta politiska deltagandet.av mer
Personval prövades det svenska allmänna valet och befannsi 1998,

och viktigt.intressant Lokala politiska diskussionergruppvisa med
användning olika hjälpmedel för den politiska kommu-typerav av
nikationen har emellertid studerats endast begränsad utsträckning.i
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hittills haranmärkningsvärt sådana mätningarsåDet är att ge-
nomförts land.i vårt

olika medborgerligtEmpiriska studier typer engagemangavav
traditionellt omfatta analys bygger konsum-kan utsagorsom om

generellt samhälls-massmedier eller eller mindretion t.ex.av mer
medborgar-informationsmaterial. kan också bygga brukDe av

kontakter mel-kontor, viktig institutionell länk i vårt system aven
Utvecklingen kring be-lan medborgare och samhällsinstitutioner.

har land särskilt uppmärksammatmedborgarkontor i vårtgreppet
förfrågor. har viktigt,rättsliga och organisatoriska varitDetta att

mångfacetterat serviceutbud.möjliggöra integrering Nu äretten av
studerasvidare. politiska dialogen behöverdet önskvärt Denatt 4

med ökad skärpa.
främja ökande gradsålunda önskvärt medexperiment iDet är att

marknaden hardistribuerat beslutsfattande. den kommersiellaPå
ingående.kundkontaktsystem dialogtyp redan börjat analyserasav

sådan nätbu-olyckligt dominerande kunnandeDet ett omvore om
samlas enbart kring kommersielladialog skulle komma att pro-ren

behöver främjas detta sammanhang.jekt. Samhällsintresset i En
rubrikformulering Barber inledningsuppsatsens iskarp iges av

för fördenna volym: plats kommers eller platsEn ossen

Tröghetens betydelse

medborgarinflytande uppmärksammarviktigt ökatDet är att steg
författaredemokratins koppling till tröghetsbegreppet. Många anser

dettatröghet själva begreppet demokrati.denna ligger Mennäraatt
omfattanödvändigtviskan diskuteras, demokrati behöver inte

mycket vältröghet snabba och demokratiska kanyttringari sig, sant
förankringen demokratiska med-skapas och förmedlas. detMen av

med former hittillsborgerliga samrådet vanligen de varittar som-
finns emellertid anledning analyseraaktuella tid anspråk.i Det att-

olika sådan demokratisk tröghet. engelskspråkig litteraturItyper av
mängd samråd.omfattar deliberate democracy rimligbegreppet På

för"tid och samrådsvenska skulle platsutsagan attmotopponera
hur mycket tid ochbehövs det demokratiska samtalet.i Men -

finns studera dennaplats anledning DenDet resursåtgång. äratt
för-fundamental, dess kvantiteter kandemokratiskt intemen anses

utbestämda. build deliberation Becker,Democracy must on
vilka och hur mycket1998, sorter,avmen
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låg mängd samråd och kupper ochFör emotion, det alltför-
snabba riskerar för hög mängd och byråkrati och ointresseöver,ta -
knackar vilka hör olikapå. På eller mindre direktsätt typer av mer
demokratisk dialog naturligen med olika grad samrådsamman av
före beslut

formulerakan detta följandeMan spörsmål Följersätt.om
mognad och klokt övervägande automatiskt tillgänglighet för tidav
för övervägande begreppet "obetänktStår i till haft tidmotsats

överväga"att
demokratiska eftertanken harDen olika dimensioner. Vilken roll

spelar formen, för samrådetorganisationen Vilken roll spelar till-
gängligheten för balanserad kunskap erfarenhetoch Och alltså- -
vilken roll spelar tiden tid fundamental, kanOm då under-är man
lätta fram till kloka ställningstaganden brukvägen göraattgenom av

fördröjningsfunktion eftertankeLeder till ökad grad koncen-en av
finns mycket analysera metoder försus Här i samla inatt attnya

föraoch fram medborgerliga uppfattningar.

Dialogen
den demokratiska dialogen ska kunna hävdaFör erfordrassig,att

för förmedlastödja och denna dialog. samtal mellanIattresurser ett
kan den avbryta dentvå andra, omedelbar ärpersoner ena respons

möjlig, inför formuleringen slutsats, kanske koncensus.ettav en
mellan deltagare behövsMen organiseradmånga samverkan.

räcker knappast medDet samhället olika stöder nätba-sättatt
serad informationsspridning för dialogen fördjupas.ska Deatt
offentliga databaserna förmedlar fundamental upplysning om sam-
hällets funktion, grund för effektivisering den de-men som en av
mokratiska dialogen erfordras ytterligare.något

Redskap för främja medborgardeltagandet. kan kalla detViatt
för dialogredskap. ska bygga frånvidare vidgatDetta medborgar-
kunnande, stöds olika samhällsåtgärder.som av

ska för tillhandahållaVem sådana redskap för med-ta attansvar
borgarnas vidgade samråd, deras Ökande gradi demokratiska delta-
gande Naturligt i land vända sig till kommun ochvårtär att stat,
landsting. finns begrepp benämnsHär "universal services",ett som
samhällstäckande har definierattjänster. ochStaten påtagit sig an-

för dessa. omfattarvissa nuläget bl.a. teleteknik.De i Enligtsvar av
telelagen ankommer det teleoperatörerna landi tillsevårt att att
grundläggande telefoni, rimlig fax- och datakvalitet tillsamt upp en
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landet "tilltill alla delaröverföringshastighet, tillhandahållsbasal av
uppburithar Televerket/TeliaUnder 1990-taletrimliga kostnader.

för detta.statlig ersättning
aktiviteter.omfattar demokratiska ManmångaStatens geransvar

styrelseform samhället.ochgrundläggande rättstrygghet i Man ser
informe-skolan,demokratiundervisning itill ägeratt manrumom

tillhanda-besluten,former innehåll de politiskaoch i manrar om
för deorganisationensamhällsdatabaser, deltarhåller i avansvarman

allmänna valen osv.
perspektiv kan sighistoriskt-tekniskt påminnaI ävenett man

terminal,finns Minitel,stöd. Frankrikeformer statligtandra I enav
med-tillhandahållit tillfranskatelenät,och Télétel, statenett som

kostnad för medborgarna.grundutformningborgarna i sin utan-
spelatföregångare till harbanbrytande Internet,Detta system, en

möjligheter tillsamhällsinformation ochför spridandeviktig roll av
har också experi-Frankrike. isamhällsdebatt mångai Det använts

såvälpolitisktmedborgare,dialog mellanmed rentment avgrupper
samhällsinstitutioner.till olikaanknytningisom

ställningstagandeoffensivalade medfranska sitt 1978Den staten
Minitel-systemettillhandhållandeför konstaterandetgrunden att av

effekter.och industrielltväsentliga demokratiskt positivakan ha
detdeisolerade ochkänner mindreMänniskor sig när vet attutsatta

kommunikationssys-finns tillgängligteller mindre överallt ettmer
andra, ellerkontakt, medhjälp kan kommamed item envarvars

fick värdefull komplette-Telefonenmed berörda institutioner. en
och utvidgning.ring

samhällsinsatser kanexempel viktigaBland andra nämnas att
fr.o.m.föregångsstaden Bolognasammanhangitalienska dettaden i

kostnad för med-tillhandahåller abonnemang Internet1998 utan
erbjudsanmälaborgarna. bara intresse såDet år att man som-

de tekniska möjligheterna i IPERBOLE.stadsmedborgare system
bl.a.finns beskriven Tsagarousiano DetVerksamheten i 1998.

med-värdefull informationfinns dokumenterat dettaatt ger en
medborgerliga dialogensvad gäller denborgarna Bologna, ochi

underutvärderingomfattning, grundliginnehåll och så pågår en
Guidi,med projektledaren januari 1999.intervju L.1999

erbjuds sedan oktoberliknande.utvecklingenGöteborg HärI är
hushållförkostnadsfria samtligaInternetabonnemang 240 0001998
kraftigttelefonabonnemang tillerbjuds ocksåGöteborg. Hushålleni

effekter,mångfacetterandeerbjudanden kansänkt kostnad. Dessa
deltagande kommavidgat demokratisktoch bland dem kan attett

möjlighet.viktigutgöra en
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dialogredskapEtt

demokratiska samtalet samhället uppenbar-Utvecklingen det i ärav
har ochligen fråga där samhället anledning sig taengagera ansvar.en

övergripandekan knappastenstaka siginstitution påtagaNågon ett
samhälletlöpa risk partisk.politiskt Omutan att att varaansvar

metodfråga. Med vilkaönskar dettasig uppstårta ansvar, en
främja aktivare de-metoder kan från samhällets sidaman en

grundläggande utbildningmokratisk utveckling Behövs mer
kommunikationsred-tillhandahållasBehöver Minitel"en somny

skap
håller redanförra, knappast, dagens samhälledet iDet senare,

väl spridd. kanmaskinvara bli Däremot programvarumäs-ettatt
detredskap med hjälpdialogredskap motiverat,sigt ärettvara vars

från därefter uttrycka ochenkelt information ochinhämta nätetatt
samhällsfrågor.dokumentera medborgerligasin mening i

fåsdemokratiskt deltagande kunnaska vidgad utbildning iHur
erfordras mångfacetterade åtgärder, grundläggandetill stånd Här

folkbildningsorganisationernasarbete skolan, regi, ii insatser i stu-
och mycketdiecirklar, fristående kurser, massmedieinsatser,privata

verksamhet dessaGenomgående kan sådan utbildande i sam-mera.
form, ligger det dis-manhang praktisk och konkret närasomges en

kuterade vidgat demokratiskt deltagande.verkligtämnet,
sådanamedborgarredskap nämnd bör haEtt typ egen-av ovan

kunskapsreferenser,skaper det, förutom tillgång till viktigaattatt ge
uppfattningar,kan för genomtänktaanvändas samla medborgaresatt

de kanoch förmedla dessa sådantmedverka till sättett attatt
vidarebringas den demokratiskatill i Det måstenytta processen.

samhället, och tillgängligtvidsträckt tillgängligt i ettvaravara
förtrogna med det.medborgarna känner naturligtsådant sigsätt att

tillfråga administrativt redskap kan liggaDet är ett somom
börgrund för vidsträckt demokratisk kommunikation. Det vara

naturligtför människor använder redskapetmöjligt de att ettsom
demokratiska och kulturer,anknyta till röttersätt ut-enegna

Redskapet börbelyst bl.a.veckling väl Putnam 1993.är avsom
samråd.sammanfatta såväl lokala regionalakunna Det är sär-som

det samrådet,skilt det lokala samrådet kan beröras, spontanasom
från etablerade organisatoriskabefinner avståndsig visstsom

former.
handskommunikationsredskap ligger det tillsådantSom nära att

delshar egenskapenföreställa generellsig attprogramvara somen
och dels kunnaförmedla referenser till kunskapsdatabaser,kunna
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sammanfatta resultat demokratiska samtal. sådantgruppvisa Ettav
lå; benämna det kanK, utgörassystem, oss av en programvara som

har Viktigt ändamål sammanfatta medborgares frånviljaattsom
olika slag. kan verkliga eller haDessamöten möten ägtav vara rum

lämpligt ska självt kunna körasSystemet K Internet,nät. ett
sådant det lätt tillgängligt försätt äratt envar.

förmedla kunskapsreferenser underFörutom gång,mötesatt ett
bör med hjälp insamlade uppgifter efter lokal mötesdis-man av en
kussion kunna uttrycka:

vilka med diskussionenvarit isom
diskussionen ägdenär rum

vad diskuterademan
vad framkom tillman
vilka höll med, och vilka höll med slutsatsernaintesom som om
hur kan vidare med resultatetman

Användningen kan enkel dess form skasåsystemet attav vara
kunna fyllas omedelbarti under eller efter ställerDettamöte.ett
mycket höga krav enkelhet.

kan finnas statistiska vill- bear-Inom K rutiner som om man-
betar de ståndpunkter deltagarna ochgruppvis intagit presente-som

dem sammanställda. deltagare önskar, kan förbliDe sårar som ano-
kan enkelt programvarupaket, kan körasK ettnyma. ses som som

olika datorer. kan finnas voteringsfunktioner,Inom såsystemet att
det blir enkelt framkomma till resultat. majoritetsutfallBåde ochatt
minoritetsutfall kan dokumenteras. Med beaktande kompati-av
bilitetshänsyn kan utvidgas med olika förrutiner,systemet t.ex.
olika resultat. hapresentation Vissa kan viljatyper av av personer
presentation stil, särskilt enkelt låsbara fonter, ljudformi istor m.m.

viktig egenskap kanSom ska kunna arbetaKnoteras att systemeten
med olika invandrarspråk.

existerar liknar detta utförDet system,programvaror som som
delar de bearbetningar och sammanställningar här aktuella.ärav som

stöder idéskapande, gruppkommunikationsredskapSystem som
aktivt intresseområde nuläget. här avsedda red-i Deutgör ettm.m.

skapen vidareföring, fokuserar kommunikation deniutgör en
demokratiska för fram det lokala medborgarordet. Det ärprocessen,
här fråga utomordenligt enkla redskap, enkla handha-tillså sittom
vande och enkelt tillgängliga det blir fullkomlig naturligt förså att

människor dem brukmånga vid demokratiska samråd, ochiatt ta att
föra resultatet samrådet vidare deni politiska beslutsprocessen.av
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basis samlad samhällelig specifikation kan olikaPå system-av en
leverantörer tillhandahålla dessa kan somverkligaDesystem. ses
"frivaror". säkerhetsskäl det viktigt spridaminstInte är attav ansva-

för tillgänglighållande och aktualisering till olika leverantörer.ret

samrådOrganiserat
förkan sålunda konstrueras komma till användning iSystem K att

första hand lokala sammanhang. de lokala diskussionerna,i iDet är
studiecirkeln, vid kaffebordet eftermiddagen,inom demo-som

kratins finns, kan bringasrötter rötter växa.attsom
samrådssystem kan protokoll, tillgäng-Detta ärettses som som

förligt och med hjälp det enkeltkan attenvar, vars vara samman-
fatta resultatet samtal sådant resultaten kan förassättett ett attav

förvidare, politiska sammanställning.senare
hur sådan sammanställning skaintressantDet är övervägaatt
sådana egenskaper resultatenorganiseras. Om Ksystemet attges

från sammanfogassammankomst mycket enkelt kan medvissen
resultaten från finns förvissosammankomst, successivasåen annan

förrisker illvillig, snabb och ensidig samordning till hastigtett re-
sultat. centraliseringsmöjlighet kan oroande. PlaceratDenna ivara
händerna krafter med destruktiva avsikter kan då kom-systemet

för antidemokratiska syften.användasattma
Å andra sidan formerkan underlätta demokratiskaisystemet att

föra fram folkets vilja. detta ska bli fallet, detFör är vä-att senare
sentligt konstrueras dess resultat har kvalitativsåatt systemet att en
prägel, där både och framträder. Därmedmajoriteter minoriteter
försvåras potentiellt missbruk, med endimensionell samkörning av
resultat.

förkonstrueras principiell och struktu-Om systemet att vara en
rell avbild övergripande samhälleliga administrativa såsystern, attav
det principiellt kompatibelt kommunikation medkanuppåt,är
andra samhällets underlättas. dessaiDet ärstyrsystemav samman-

från omfångethang kvalitativ samordning de tillmånga små mötena
eftersträvas, kvantitativa samkörningar.intesom

decentraliseramöjligt denna långt,Det såär att systern typ attav
de moduler kan individuella. sådan modul harEnrymmer som vara
den egenskapen den kvantitativt kan förmedla medborga-att sett en

uppfattningar dessa kan samverka med andras, demokra-iså attres
tisk Sådana moduler kan användas vid deltagande ivirtuellamening.
studiecirklar, vid delvis Dettamöten äger nätet. ärsom na-rum
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fy-för olika harturligtvis viktigt medborgare skäl svårt attsom av
politiska människor med funk-siskt vid vanliganärvara möten, t.ex.

tionsnedsättningar.
känslighet för bruk olika miljöer naturlig.i SystemEn är av

folketsovanstående kan förmedla embryon till vilja, någottyp som
för fundamentalkan användas demokratisk styrning.

effektivt användas för de-redskap, skalpell, kanEtt vasst en
syften, nödvändig vid livsbejakandestruktiva kan också enmen vara

medicinsk helande syfte.operation, i

Ansvarsfrågan
allt-alltmer distribuerat politiskt deltagande blir detI ett system av

förkomplicerat utkräva direkt gjorda ställningsta-attmer ansvar
detganden. aktuella politiska ställningstagandena iDe emanerar

ideala fallet från folket självt. Ska då folket självt stäl-demokratiska
falllas skulle dettatill i organise-något går Hur såsnettansvar, om

kan där det folkvaltutkrävas iras Hur ett systemansvar represen-
kompletteras demokratiska delsystem direkt karak-tativa av av mer

fler det deltar, hardistribuerar, destotär Ju är som sommer man
delaatt ansvaret.

dagens politiska utkrävs derepresentativaI system ansvar av
folkvalda. politiskt skickliga ska kunna heder. Och miss-De ges -
bruk förtroende erhållit leder till blirdet inteattav man om-man
vald, undereller dramatiska mitti situationer ävenatt man enmer

från förtroendeuppdrag.mandatperiod kan bli skiljd sitt
Massmedierna form. förhar ansvarig utgivareEn ettegenen

massmedium basis har"ensamansvaret", ut-agerar av en ensam
för massmedium.det publicerasansvarig isetts ettsom som

möjligt anknyta till detta. insamling medbor-Det Förär att av
för framförandegerliga uppfattningar resultatet vissasamt av av

politiska kandiskussioner kan ansvarig. Dettautsesen person som
för för väldefinierad mängd politiskaviss möten,vara en grupp en

ställningstaganden, för tid.och viss "ansvarig utgivareBegreppeten
kan motsvarighet medborgare, mötessekrete-i ansvarigen en en

Eftersomvald mötesprotokollenpartsintresse. ärär utanrare som
offentliga, kan kvalitetskontroll, självsanering, ske.en en

desto flermedborgare deltar beslut,iJu större ärettgrupp som
det uppenbarligen dela finns emel-har På nätetatt ansvaret.som
lertid plats för deltagare diskussion.inotering mångaäven enav
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olikakan fördelas tiden, mellanFunktionen ansvarig över per-som
soner.

komplicerade, fäster uppmärksamhetAnsvarsfrågorna, ärsom
vidgade deltagandet det politiska besluts-hela det iintegrationen av

detta analyseras.fattandet. Rättsliga konsekvenser Detmåsteav
förorganisatorisk utvecklingbehövs också genomgripande att

deltagarformer. Sla-fungerande distribueradekomma fram till mer
transformation, honbehovet politisktalar1998ton menaravom

förut-tilldet räcker med dagensanpassninginte systernatt nyaav
det behövs politiska strukturer.sättningar, att nya

rättsliga bromsarInga
integritetsskäl kan bromsa spridning-kan fråga rättsligasigMan om

för vidgat medborgardeltagande.dokumentationsystemen av av
varsamhetPersonuppgiftslagen anmodar tillkritiseradeDen nya

personidentifierbara data.med hantering av
försvåra omöjlig-rättsliga bromsar skulle ellerillaDet omvore

landet. finnsdemokratiskt deltagandevidgat i Detgöra ett en na-
stipule-Personuppgiftslagen, där detturlig grundläggande öppning i

personuppgifter tillåten den skerall bearbetning äratt omras av
därförregistrerades samtycke. möjligtmed den Det är att som en

användningStandardiserad frågeställning begynnelsen ii varje avav
aktuella medborgaredetta sammanhang varjesystem notera att

dessamedborgare uttalamedger sig ivarje måatt om envarannan
då alla,inte många.nårMansystem. men

Datainspektionen föreslagit lättnader tillämp-Vidare har iDI
Personuppgiftslagen, följandeenligtning DI sätt:av

ändringDatainspektionen föreslår iregeringenatt person-genom en
det tillåtet skriva andrauppgiftsförordningen sigängör att personerom

risk för kränk-löpande det uppenbart saknassjälv i Internettext om
Vidare föreslås särskildaden registrerades personliga integritet.ning av

Uppgifterinformationsverksamhet.för kommunernas i vissaundantag
enskildakallelser och diarier direkt pekarprotokoll, kungörelser, utsom

uppenbartregel publiceras detska Internet är attompersoner som
det risk för integritetskränkning.saknas

för Personuppgiftslagenfinns politiskt stöd detta.Det reser uppen-
för riktning Internetbaseratbarligen hinder utveckling iinga en

medborgarinflytande diskuteras här.vidgat den typav som
v
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En Iockelse

frågakan sig det nämndaMan existensen K,systemetom av ovan
eller teknikstött för föra fram folketsnågot vilja,annat system attav
kan komma inbjudandesig medborgareså mångaatt te att spontant

dem bruk. finnas fog föri kan tvekan här. har tidigareDet Dettar
försökgjorts med publikt tillgängligamånga terminaler, med vilkas

hjälp medborgarna har kunnat komma kontakt medi samhällets
företrädare.ochinstitutioner överdrift dessaDet sägaatt attvore en

entydigt framgångsrika.visat sig har endastvisat sigDesystem
mycket måttligt använda.

hopp finns också. Rombach hävdar politikerför-Men 1997 att
aktet enligt honom utfördaåtminstone intervjuermyt"är en av-

folkvalda.med Andra publikationer, och opinionsmätningar,många
pekar med låg folkvaldatillit till politiker, och alltmotsatsen, ett
lägre medborgerligt deltagande allmänna val.i

finns fog för analys där dessa ställs varandraDet ochutsagor mot
kan med användning redskapDetta Kprövas. göras systemav som

där möjlighet finns föra fram det verkligt lokala samtaletsattovan,
innehåll. Sannolikt det frågorjust viktiga, ochmina såär ärsom

fårlänge diskutera frågor,jag då verkligenmina jag intresserad.är
val olika frågor för olika demokratisktDetta samrådtyperav av

eftertanke. Självfallet kan den övergripande försvarspo-inteär värt
litiken eller skattepolitikens teknikaliteter föremål för kom-göras

folkomröstningmunal jfr Ohlin, sannoliktinte1971. Det är att
medborgare rimlig tid skulle tillräckligtinomstora grupper vara

pålästa för deltaga konstruktivt frågor.sådana fåri Frågansatt natur
till beslutsform. val buss ellerMen spårvagnstyra en annan av som

kollektivtrafikmedel Eller val konstnärlig utsmyckning skolaav av
och dagis

sannolikt medborgare skulle känna de-Det sigmångaär att mer
mokratiskt tillfredsställda vad gäller antal beslut det"stora"ett om

praktiskt förmöjligt dem delta antal till omedelbarai sinatt ettvore
räckvidd beslut. Vetskapen "ha deltagit behöver"små inteattom
alltid kopplad till antalet beslut, eller beslut, delta-artenvara av man

hagit deltagit aktivt besluteti busshållplatsen kan haAtt om en
effekt tillfredsställelsenpositiv skattebeslutet.över

förslagslåda principiellt meningsfull.Många gånger Dessär en
bara viktig.existens är
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Exempel områden där ökande andel medborgarepå uppgi-Figur en
grad läsa, böra eller detvit någon intresse 1955-1996att se omav

o
o. frågorSamhälle,sociala O,Öp. Spänning,I äventyr __.v.l80 l .v" 051I .I, a".i n,a" . Öpoesi,a/Skönlitteratur, n..o i.,."lolitik,-"

60 -- .
i Spel, lotterier m.m.0- ,0"..

40 F

I l l l| | | | | | | | | | | | r | |
1950 1960 1970 1980 1990 2000

J

Österman/Timander.Uppgifterna från Valda frågor batterihämtade FSI, 1998 ettur
femtiotal olika intresseområden.ettom

lockade demo-människor känner kanskesig intemångaMen tättav
fundamentaltkratiskt deltagande. det det samhälleligtTrots är att
fördeltar. finns konflikt. Vad kan lösaalla Här göra atten upp

denna knut
ofta effekt. stället laborerabrukar oönskad kanTvång iMan

finns samhällstjänster, utbild-med samhälleliga lockbeten. Det t.ex.
eller saklig upplysning, människor önskarning mångaannan som

kommatillgång till. byte mellan medborgare och samhälle kanEtt
värdefulla kan ställastill stånd. speciella och samhällstjänsterVissa

förfogande för de medborgare aktivttill visar intresse attsom av
fördeltaga demokratiskt samhällets Företrädare samhäl-styrning.i

let kan också finna det meningsfullt till den enskilda demokra-att
föreslå erbju-tiskt särskilt aktiva medborgaren glamorösaäven mer

lönsamheten sådanadanden, skatteavdrag,inte iså näraom nog.
samband medsamhälleliga erbjudanden till medborgarna kan ha att

för den tillfreds-samhället del kan olika slagsin vinster vianå av
undvikaställda medborgaren. kan åtminstoneMan motsatsen -
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kostnader följd medborgerligt ochmissnöje missämja isom av sam-
häller.

Med redskap tillgängliga förmedlaenkelt kansättettsom
medborgarens ochvilja kanprioriteringar tala medborgar-attom
sfären utvidgas. Okat deltagande samhällsliveti blir lockande detnär

tydligt och uppenbart finnsdet lyssnar.någonär att som
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valkampanjernalförbetydelseInternets

MartinssonJohan

poli-genombrottfår sittdådet år Internetkommer1998 somatt vara
det Inteåterstårockså Sverige. Detmedium itiskt gagnar.att vemse

politiker,enskilda någothar mångahemsidorhar såbara partier även- förstaförval, därinförbetydelsefullt åretssig såkan visa nogsom
finnaskommerpersonvalinslaggången attett av

hög-demokratinsrepresentativadenvalen någotallmännaDe är av
medborgarnaförverkligasdåskallFolkviljantidsdag. attgenom

politi-ivalbåsetochmandatperiodendenutvärderar gångna anger
deför åren.inriktningkens närmaste

problem.radmeddessvärredrasdemokratinsvenskaDen en
vidochsjunkitvalendeharValdeltagandet europapar-varsenaste

nivå andelenharLikasåoroväckande låglamentsvalet 1995 en
minskat4. förtro-Allmänhetenspartianhängareochpartimedlemmar

båstas kandidatkännedomenochdethellerpolitiker inteende för är
har såvalda gåttochminskar väljaremellankontaktBristen nu

tjugo årendeunderväljaresvenskamajoritetlångt senasteatt aven
på.7deriksdagskandidatenda röstattillkäntinte namnet en

väljarnaemellertidriksdagsvaletdetnyhet iEn attsenaste var
möjlighetenpolitiken:påverkantillmöjlighetökadfick atten

vitaliserandeförhoppningarknutitharVissa ett avpersonrösta. om
mellanförbättrad relationreformdennatilldemokratin genom en

förriskernaställetandra imedanallmänhet,folkvalda och enser
för poli-försvagat intressedärmedpersonfrågor ochvidfixering ett

tik.8
valrörelse.nyheten i årsendaden 1998dock intePersonvalet var

politiska parti-deanvändesförsta InternetgångenDet även avvar
har denVisserligenutsträckning.politiker ioch någon störreerna

politiskatidigare iinformationsteknologin använts samman-nya
Sedanaktörer.politiskasporadiskt och vissaendastdåhang, avmen

hemsidorriksdagspartiernaalladockhar1997 egnasommaren
Internet
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Utvecklingen den informationstekniken och användandetav nya
datorer och harInternet de åren varit explosionsartad.av senaste

Antalet i Sverige använder fleraInternet gånger ipersoner som
veckan har från våren till slutet tiofaldigatsdo1995 ungefär1997av
Siffror från Sifo Interactive Media svenskar-39attanger procent av

mellan och använde12 år79 i oktoberInternet ungefär vid1998,na
tidpunkten valet.för det finnsDet uppgifterävensenaste att

under200 000 valrörelsen besökte ellernågon någrapersoner av
hemsidor.partiernas
teknikNär och kampanjmedia introduceras förändrasny nya

valkampanjerna och därmed villkoren för demokratin. Valkampan-
jernas betydelse för demokratin kan inte understrykas då denog
skall tillhandahålla väljarna nödvändig information för ställ-att ta

valet.ning i frågaDen infinner sig vad den infor-ärsom nu nya
mationstekniken och i synnerhetInternet kommer betyda föratt
valkampanjerna och därmed demokratin i Sverige.

Huvudsakligen kommer fyra frågeställningar besvaras före-iatt
liggande artikel. det förstaFör skall undersökas i vilken utsträckning
riksdagskandidaterna använde1998 sig hemsidor valrörelseni ochav
hur dessa utformade. det andra skallFör analyseras vilka harvar som

sig hemsida och vad det kananvänt bero detpå. tredjeFörav en
kommer jag analysera kanInternet påverka budskapen valkam-iom
panjerna och för det fjärde kommer översiktlig analys hemsi-en av
dornas eventuella effekter personkryssen företas.

Valkampanjen på Internet översikten-
undersökaFör vilka riksdagskandidater har sigatt använtsom av

internethemsidor i valkampanjsin inför riksdagsvalet har jag1998
samlat in omfattande material från Internet. genomföraFörett att

systematisk undersökning samtliga kandidaters eventuellaen av
hemsidor har jag sökkriterier.vissa har valtanvänt söka efterJag att
kandidaternas internethemsidor titta samtliga riks-genom att
dagspartiers centrala hemsidor förekommandei fall distrikt-samt
/länsorganisationens eller motsvarandes hemsida. Utöver partiernas
websidor kommer jag avsöka Torgets valsida för fångaäven deatt
hemsidor inte länkade från kandidatensär parti. har sedanJagsom
registrerat vilka kandidater hade formnågon hemsidasom av egen

del olika hemsidorna.egenskaper hossamt en
riksdagsvaletI hösten ställde drygt1998 kandidater4 500 upp

landet föri de riksdagspartiernadsAvnuvarande sju derunt om
drygt kandidaterna4 bade500 personlig hemsida600närmare påen
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kandidater.samtligaungefärvilket 13Internet, procentmotsvarar av
partisittkandidatermed deräknarOm presenteras aväven som

kandidat harvarjekandidaterandramedtillsammans enattutan
vilkenväljatillfällefårmedborgarenochsida att avattutanegen

ytterligaretillkommerönskasinformationkandidaterna närmare om
valkam-iinformation Internetfannsdetkandidater151 omsom

kandidatersamtligadrygtinnebär 16panjen. Det procent avatt
sett. migjagintresserartotalt Härpresenteradefinns Internet

hafthakan någonriksdagskandidaterför de sägasfrämstdock som
hemsida.form egenav

varierandemyckethemsidor harRiksdagskandidaternas utse-ett
kärnfullaochdel kortaformer.olikamycket Enende och ärantar

färg-omfattandeandramedanpunktformipresentationer är ytterst
omfattandeinkluderarinformationskällormusiksprakandeoch som

motionerdebattartiklar ellerkandidatensexempelvisarkiv över
sidornainnehålletformen ärbaraInte ävenåren. utangenom

tidningsartiklarpubliceradetidigarebaradel bestårvarierande. En av
sidorvalmanifest. Vissalitet ärandramedan egetettpresenterar

exempelinformation.politisk Ettfrån ärbefriadeheltnästanäven
sinabara berättarSödermanland icenterkvinnan i sett omstortsom

förutomharAndrahemsidan.teaterintresseoch sittbarnbarn
in-lättsammaredel minstlagtpolitiska åsiktersina även sagten

östergötskadendettaexempelhemsidor. Några ärslag sina
låterochABBA-fantasthängiven ävenmiljöpartisten är ensom

stockholmsmoderaten74-årigehemsida, denåterspeglas sindetta
ellerhemsidanbakgrundEllingtonDukehar somtoner avsom

kalladtävlingarrangeradeAleklettKjellfolkpartisten ensom
ellerlondonresakunde vinnadärkryzzakjellkrysset ett pre-enman

Hemglasssentkort
hemsi-fannsinformationmängddenanalysFör somaven

mindreinnehållersidorkategorier:dem idelar jagdorna somtre
tillinnehåller tvåsidorskärmsidanormalstor entext,än somen

normalstorainnehåller tvåsidorochskärmsidor änmertext som
kandi-tredjedeltext. ungefärResultaten visarskärmsidor avatt en

nämndatidigarekategori. Denåterfinns ivarjehemsidordaternas
krö-motioner,debattartiklar,läsahemsidornamöjligheten att

kandidater-liknandepressmeddelanden ellerveckobrev,nikor, som
hemsidorna. Detfemtedelfannsskrivithartidigare varavenna

dennautnyttjadekandidaternaungefärdessutom 12 somprocent av
fem sådanaflerhadeochutsträckning änmöjlighet i någon större

sidan.tillgängligatexter
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Enligt Benjamin Barber lämparR. sig bättre förInternet bilder
text.och ljud för villigaHurän då kandidaternapass var att poseraÄnbild längeså alla falli riksdagskandidaternasär hemsidor

dominerade Överbilder förekommer.även 90textav om procent av
kandidaterna hade fotografiminst hemsida.sin Därutöverett
hade femtedel flera olika fotografier, det behöver dock inte hand-en

enbart bilder kandidaterna själva, fotografier iom av utan om
allmänhet.

Alla kandidater inte väljarna hemsidorsinaöppetuppmanar
kryss för just dem. Endastsätta kandidaterna27att ett procent av

med hemsidor har formnågon tydlig kryssningsuppmaning. Detav
kan dock tänkas kandidater inteävenatt öppna sättsom samma

till det likväl driver personvalskampanj. hemsidaEnuppmanar en
med information kandidaten och dennes åsikter kan mycket välom
fungera kampanjsida uttryckliga kryssningsuppma-ävensom utan
ningar. Det visar sig emellertid endast hälften, alla51att procent, av
kandidater hade hemsida valrörelseni hasig bedrivitsägersom en

del.personvalskampanj för ifrånLångt alla använde sigegen som
personliga hemsidor gjorde det alltså för led i sinav att, ettsom

personvalskampanj, samla personkryss. Spännvidden dessutomär
mellan ytterligheterna angående kryssningsuppmaningar.stor Cen-

terpartisten Stefan Tornberg i Norrbotten hade mycket pedago-en
gisk "kryssningsträning" hemsida.sin Träningen sortsvar en
tävling där skulle försöka kryssså många möjligtsätta iman som ett

tjugo sekunder. bara hoppasrutnät Låt den bidroginte tilloss att
väljarna praktiserade detta valsedlarna de väl stod båset.att inär

andraDen ytterligheten fanns i Gävleborg där folkpartisten Leif
Jonsson hemsidasin i stället uppmanade väljarna kryssa föratt en

riksdagskandidat från sitt parti. kvinnligaMånga kandidaterannan
använde sig den i valrörelsen välkända uppmaningen för"Kryssaav

kvinna". Karl Olofsson Skånei använde sig i stället den fören av
allmänheten säkerligen mindre bekanta fyndigasåmen nog uppma-
ningen förKryssa Karl".en

del har knutitEn förhoppningar vitaliserande demo-ettom av
kratin till den informationsteknologinz1 aspektEn det skullenya av
kunna kontakten mellan väljare och valda eller mellan väljareattvara
och politiska kandidater underlättas. Vissa inslag funktionerav som
kan underlätta kontakten mellan kandidaterna och medborgarna har
funnits hemsidorna. Några exempel kandidatermånga harär att

e-postadress utlagd hemsidasin eller till och med möjligheten en
för hemsidebesökarna skicka meddelande till kandidatenatt ett utan

besökaren behöver ha e-postadress, kallade meddelan-att såen egen
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kalendariumschema,lagt sittharkandidaterderutor. Vissa även ut
Även kalenda-verksamhetsplaneringenkelthelteller nätet. ett

medbor-kontaktenunderlättaskulle kunnarium sägas attgenom
anträff-ochbefinner sigkandidateninformationfår ärvaromgarna

tidpunkter.vid olikabar
hemsidahade InternetriksdagskandidaterdeAv en egensom

be-hemsidan.utlagd Närmaree-postadressflestaallrahade de en
hemsidormedkandidaternadedet även591463stämt somavvar

Detvilketsidan,e-postadress 78hade procent. varmotsvararen
gickhemsidahadekandidaterfler deemellertid än somen egensom

möj-deras partivalrörelsenunderkontakta via attgenome-postatt
skullför denkandidaternahemsidaliggjorde detta sin attutan

återfannsvalsedelndetfalldel såpresenterades Inärmare. attvaren
e-postadresser. jagmed densambanddetoch inätet angavsatt

verkli-kandidaterdeinformationendastdockhar närmare somom
funktio-kontaktunderlättandeandrahemsida. tvåhade Deengen

harfåtalendastdäremotdethar tagitjag är ett an-somuppnerna
endastförekommermeddelanderutorochKalendariumsigvänt av.

hemsidorna. Dessutomfyrarespektive ärungefär fem procent av
bådaanvänder sigutsträckningdet i viss avsompersonersamma

hem-kalendariumhar sittkandidaterAndelenfunktionerna. som
harkandidaterbland denio ävensidan gånger störreänär sommer
fin-alltsåkanhar det. Detbland de intemeddelanderuta än somen

internetanvändarna.blandelitgruppsortsnas en

hemsidor procentinternetkandidaternasInnehålletTabell

femFleränArtiklartvå Ingentvå MeränEntillMindreän e-en
artiklartillgängligasidor posttextsidortextsidatext

Andel
122021382734kandidater

Meddelande- E-postSchemaKryssnings-FleraFotografi
rutauppmaningfotografierförekommer

Andel
7834272192kandidater

ambitiösaefter hurkandidaternaindelninghar gjortJag även aven
ända-för dettaharochhemsidorkandidaternasavanceradeeller är

hemsidorna isedandelar inUtifrån det jagindex.skapatmål treett
hemsidor.avanceradeochstandardenkla,grupper:
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Tabell Riksdagskandidaternas2. användande hemsidor val-iav
kampanjen procent1998

Andel internet- Andel samtliga Antalav av
användarna

Enkel hemsida 39 5 230
Standardhemsida 37 5 217
Avancerad hemsida 24 3 144
Saknar hemsida 87 4000-
Summa 100 100 4591

kanSom kandidaterna med hemsidor relativtär fördeladejämntse
mellan de Äveninternetanvändare. helatre 13grupperna av om

har formnågon hemsida valkampanjeni det alltsåprocent ärav en
betydligt mindre skara kandidater verkligen harsom satsat en

hemsida.avancerad Endast fjärdedel de har formnågonen av som
hemsida, motsvarande alla kandidater,3 ingår dennaiav procent av

alltså kan elitgrupp inom hemsideanvän-sägasgrupp som vara en
dandet Änbland riksdagskandidaterna. länge detså såledesär ett
relativt marginellt fenomen studeras. skall vidareJag ochsom nu
undersöka vilka kandidater hade hemsidor och vilka faktorersom

kan tänkas ligga bakom detta.som

Vilka använde nätet Farhågor och-
förhoppningar

demokratinAtt kan snedvridas den socialt ojämlika fördelningenav
problem.ofta påtalatär Kommer bliInternetav resurser ett ett

privilegium för de redan gynnade och leda till ökade skillnader i
fråga möjligheten sin hörd Eller kommer bredgöra röstom att en
spridning internetanvändandet förfördelade ökadeav ge grupper
möjligheter komma till tals Vilken påverkan kommerInternetatt

inte. Kanske det valrörelsesammanhangiännu heltärvet nya
har sig valkampanjeni Internetgrupper gettsom

parallell kan härEn dras till den debatt fördes opinions-närsom
undersökningar Ävenbörjade införas i Sverige. fannsdå både opti-

ochmister pessimister. de hadeEn förhoppningarav storasom om
den teknikens demokratiska potential den Alvagångennya var
Myrdal. Hon ansåg opinionsundersökningarna skulle tillatt vara
folkflertalets fördel alla dessai undersökningar får röstattgenom en
till skillnad från till exempel i den offentliga debatten där de resurs-

dominerar.starka ofta Motsvarande ståndpunkt kan appliceras
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internethemsidoranvändandetochinformationsteknikenden avnya
budskappolitisktföraförkostnaderna ärdåvalrörelseni ettutatt

har kun-Allakampanjkanalen Internet.denmycket låga i somnya -
kostnadlåg nåoerhörttillochblixtsnabbtkanskapen ettennu

Å dethävdasdetsidan kanandramänniskor.antalmycket attstort
tekniken dådenanvänder sigelitkommerfrämst nyaavsomvara en

kontakterharellerkunskapernaerforderligadesjälva haralla inte
det.harmed sådana som

teknikendenspridningOjämn nyaav

tidensmedfler gång.alltsprids tillverksamheterochNyheter nya
deeftersnabbtolikaocholikaNyheterna når attgrupperpersoner

verk-formNågonuppkommithar någonstans. avstartar nyupp en
finnseftersläpning. Detolikaefter medföljeroch andrasamhet

för hurbetydelsehakanfaktorerflera olikaemellertid antassom
Närhet till innovatörennyhet.vissindividsnabbt enanammaten

faktorerhierarkin tvåsocio-ekonomiskaden ärposition i somsamt
spridningsförloppenzébetydelse förhabrukar anses

typiskt dragAnnikaochWeibull Bergström ärEnligt Lennart ett
snabbt iolikaexpanderatde harmedieteknologiernaför de attnya
debefolkningsgrupper. förväntaKanske kanolika att grup-oss

gällervad internetanvän-framlängstallmänhetenbland ärsomper
vadligger ikandidaternabland tätendedandet äräven somgrupper

Österman harTorstenvalkampanjen.hemsideanvändandet igäller
använder Inter-befolkningsgrupperolikaandelenundersökt i som

fram-undersökninghansanslutna.bli Aveller sig snartnet uppger
befolkningsgrupperolikamellananvändandetskillnaderna igår att

utsträckningstora. betydligti änanvänder Internet störreYngreär
kvinnorandelanvänder nätet.dessutom änäldre, mänstörreen

helaskiljeråldersgruppen 64ochäldstadenMellan procent-yngsta
finns inteÖstermans mellan könenochundersökningenheter i en

Även bostads-gällerVadprocentenheter.skillnadobetydlig 13
storstadytterligheternamellanskillnadklarfinnsinverkanortens en

dub-användasig InternetAndelenlandsbygd.och varuppgavsom
landsbygden.storstädernaibelt så somstor

ochförändringständigunderdockteknikenDen är nyanya
nyhetersådanaDåoavbrutethjälpmedel dykerellerfunktioner upp.
tordeutvecklingDennaspridningsprocesser.vidtardyker nyaupp

framtiden. således inteDetden ärinominte närmasteavstanna
hemsidorAnvändandetändligochenkelfråga avprocess.om en

denutnyttjardemellanbaradärför antagligen inteskiljer sig som
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kampanjkanalen och de inte det, mellan degörnya ävensom utan
har avancerade och de har mindre avancerade hemsidor.som som

betydelsenDå riksdagskandidaterna individer ökar medav som
det personvalsinslaget finns det fara i ojämnt användandenya etten

den kampanj kanalen. riksdagskandidaternasOm användandeav nya
hemsidor i valkampanjen följer befolkningeni imönstretav stort

innebär det manliga kandidater i storstadsområdenatt unga gynnas
medan övriga inte har tillgång till den teknikengrupper som nya
eller villinte använda den missgynnas. kanDetta demo-utgöra ett
kratiskt problem då det blir försvårare väljarna informationatt

övriga kandidater.om
skillnadernaAtt skulle lika vad gäller användandetstoravara av

internethemsidor valrörelseni mellan olika riksdagskan-grupper av
didater vad gäller internetanvändandet mellan olika isom grupper
befolkningen inte troligt då alla politiskt aktivaär kan ses som mer
eller mindre resursstarka förhållandei till befolkningen.resten av
Skillnaderna bör normalt mindre inom elitgrupp isett änvara en

Åhela befolkningen. andra sidan det inte sak baraär attsamma an-
vända Internet ha hemsida, vilket ärattsom en egen ett mer avan-

användande. det perspektivetUr borde skillnaderna ställeticerat
bland kandidaterna.större Det tänkaär ävenvara värt att att

mycket den enskilde riksdagskandidatensän kunskaper ochannat
idéer kan han eller honavgöra representerad ellerInternetärom
inte. Organisationer, partier och kandidaternasi närhet kanpersoner

initiativ till hemsida inför valet. Bland allasätta deta att upp en
kandidater fanns600närmare representerade detnätet ärsom

antagligen endast fåtal själva har tagit initiativ till eller självaett som
utformat sin hemsida. fallI många det sig standardiseraderör om
hemsidor finns hos partierna och endast innehåller kortaresom en

kandidaterna.text av
det följandeI kommer jag endast redovisa andelen kandidater

med formnågon hemsida andelen kandidater medav samt en avan-
cerad hemsida. De intressantatvå aspekterna dels vilka kandidaterär

har internethemsida valrörelseni huvud dels vilkaöversom en taget,
kandidater kan elitgruppen.sägas utgörasom

har tidigareJag redovisat den skillnaden i internetanvän-stora
dande mellan och äldre deni svenska befolkningen. Fråganyngre är

det också främst politiker använde signu om var unga som av en
hemsida valrörelsen.i Eller har kanske de förlitar sig tradi-även
tionella kampanjkanaler
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vidinternethemsidoranvändandeRiksdøgskandidaternasFigur av
åldersgrupper. ProcentIndelningefterålder.valet i1998 tre
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riksdagskandi-riktningen.förväntadeden YngrepekarResultaten i
utsträckninginternethemsidor i någothar sigdater störreanvänt av

anmärkningsvärt småtycks däremotSkillnadernaäldre.än vara
användandet.det totalavad gällermellan de två yngsta grupperna

ökaravancerade hemsidoranvändandettillställetiOm avser
ålders-dennafrågadock sigkanskillnaderna något. Man grovaom

förändras bildenKanskelämpligaste.denverkligenindelning är om
åldersindelningdetaljeradanvänder av en meross

kandidater ienkeltverketsjälva inte såiDet att yngresomvar
äldre.internethemsidor Denanvändeutsträckning sig änstörre av

genomsnittetunderverket långtsjälvaliggeråldersgruppen iyngsta
kandidaternaställetipopulationen Detför hela procent.12,9 är

hemsideanvändarnaflitigadeharoch varitmellan år3026 mestsom
ungefär vidtydliggårDessutomprocent.17,1 gräns pen-en

sionsåldern. särskilt frekventaäldre inteKandidater år65 ärän
anledningfinns detkampanjmediet.det Däremotnyttjare attnyaav
kandidaternautsträckninghemsidorhaftde har i änstörrenotera att

år. skillnadernaemellertid konstaterakanunder ärJag20 att
stigandemellansambandfinns raktoch det interelativt små ettatt

hemsideanvändande.avtagandeålder och
brukar deanvänderfler kvinnor InternetFörutom män änatt

vilketteknikintresserade kvinnor,traditionellt änäven ses som mer
användefler sigtill Inter-bidragaskulle kunnadet mänäven att av

resultatet.tabellFöljande visarvalrörelsen.inet
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Ri/esdags/eandidaternasFigur användande internetbemsidor vidav
valet efterålder. Indelning tolv1998 åldersgrupper.i Procent 1
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Tabell Riksdagskandidaternas användande internethemsidorav
pvid valet efter kön.1998 Procent 1

Hemsida totalt Avancerad hemsida Antal kandidater
Samtliga 12,9 3,1 4591
Män 13,1 3,5 2595
Kvinnor 12,6 2,6 1996
Procentdifferens 0,5 0,9

ProcentdifferensKommentar: hurvisar många procentenheter lägre andelen blandär
kvinnor bland i respektiveän män grupp.

Om tittar kön förvarje sig skillnaderna mycketärattser
Blandsmå. andelen nätanvändare och blandmännen är 13,1 procent

kvinnorna Eftersom arbetarjag med12,6. totalurval samtligaett av
kandidater det dock oomtvistligt det faktiskt manligaär såatt attvar
riksdagskandidater använde hemsidorsig i utsträckning istörreav
valkampanjen kvinnliga. siffrornaDå allt mycket jämnaän ärtrots
kan mycket döljas bakom den till enkla bilden. ställetiOmsynes
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förändrashemsidornaavanceradehade dedetittar mestsom
dehemsidor tillhörmedandelenBlandbilden något. männen är som

bland kvinnornamedan denavancerade 2,6är3,5 procentmest
fortfarande mindrealltsåSkillnaden änär procent-enprocent.

enhet. förelågdetdärför konstatera inte någonkanVi störreatt
riksdagskandidaters internet-kvinnligamanliga ochskillnad mellan

valrörelsenanvändande i 1998.
informationstekniken hardenhar visat sigDet även att nya

landet.och storstäder övrigasamhällentillsnabbarespritts änstörre
riksdagskandidaterna.skillnad hos Avåterfinns dennaKanske även

storstadsområ-jämföra befolkningenendast iskäl kanpraktiska jag
dena problem medfinnsdå detbefolkningenoch den övriga stora

storstadsområdena, mindrevad tillhörfördra gränser orter,att som
vidare.landsbygd och så

internethemsidoranvändandeRiksdagskandidaternasTabell av
bostadsorteftervid valet Procent1998

kandidaterhemsida AntalAvanceradHemsida totalt

45913,112,9Samtliga
7085,514,8Storstad

38832,712,5storstad

2,82,3Procentdifferens

lägre andelenprocentenheter ihurProcentdifferens visar mångaKommentar:
storstadområdena.landet irespektive i övriga änärgrupp

Även förväntad riktning,densärskilt iskillnaden inte gårär storom
hemsidoroftareanvändestorstadsområden sigkandidater i änav

Skillnaden blirkandidater procent.övriga 14,8 12,5procent mot
hade dekandidatertill vilkaställetmärkbar i mestsomsermer om

avancerade hemsidorna procent. Merochutbyggda 5,5 2,7 änmot
avanceradhadestorstadskandidaternaandeldubbelt så enstor av

landet.jämfört med kandidaterna övrigahemsida i
baradet egentligendockgranskning visarEn ärnärmare att

det gällerlandetfrånavvikerStockholmsområdet närresten avsom
undersjälva verketGöteborgsområdet ligger ihemsidor.avancerade|

j hemsidornaavanceradevad gäller de 2,0för samtligaandelen mot
heladäremotStockholmsområdetAndelen i 7,2procent. är3,1 pro-i kraftigarestorstadseffektfinns alltsåDet änär ännucent. somen

sammanhangetdet häruppträderoch den iframkomden ovansom
Stockholmsområdet.endast i
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ochLåt granska de behandlade faktorer-stannaoss nu upp nyss
betydelse kan nämligenDet de samspelarsånärmare.nas attvara

olika och de verkliga sambanden därför döljs vid förstasätt att an-
blicken. Vid granskning detvisar sig självainärmare männenen att
verket bara dominerar åldersgruppeni Både bland deår.30-60 yngre
och de äldre det stället kvinnornai de flitigaste internet-är ärsom
användarna. Särskilt märkbart detta till de avanceradeär om ser
hemsidorna. förstärkerDetta ytterligare intrycket det före-inteatt
låg nämnvärdnågon skillnad hemsideanvändandeti mellan kvinnliga
och manliga kandidater valrörelsen.i

måttliga effektenDen kön återfinns dessutom uteslu-nästanav
tande i storstadsområdena. landet fördelningenövriga faktisktI är
mycket jämn, kvinnorna ligger till och med något Iöver männen.
storstadsområdena skillnaden däremot desto Männenär större.
använder därsig hemsida betydligti utsträckningstörre änav en
kvinnorna 17,5 de avancerade hemsi-procent. Ser11,9mot
dorna blir ojämnheten i storstadsområdena dessutom flera gånger

8,1 hela denna skillnad ligger2,7 procent. Nästan dockstörre mot
Stockholmsområdet.i kan konstateraVi det förelåginte någonatt

ojämnhet mellan könen allmänhet,i det storstadsområde-iattmen
framför allt Stockholmsområdet, förelåg betydande skillnad ina, en

användandet hemsidor mellan manliga och kvinnliga riksdags-av
kandidater till förmån.männens

enlighet med ovanstående fördjupadI visar analys effektenatten
bostadsort själva verketi endast uppträder bland där denmännen,av

kraftigt förstärkts. Bland kvinnorna förhållandeti stället detär om-
vända. del kvinnornaEn något utanför storstadsområdenastörre av

kvinnorna storstadsområdenai har hemsidaän 12,8använtav en
Faktum kvarstår dock bostadsortprocent. faktiskt11,9mot att

hade effekt internetanvändandet och kandidater ien att stor-
stadsområdena använde internethemsidor utsträckningi större än

effektenövriga, begränsades däremot till de manliga kandidaterna
och uppträdde vad gäller de avancerade hemsidorna endast Stock-i
holmsområdet.

Elitfenomen eller massfenomen

Resursstarka kandidater och kandidater högt hierarkin böriuppe
använda hemsidorsig i valkampanjersina i utsträckningstörre änav
andra. rimligt betraktaDet kandidater med högre listplaceringär att

politiskt inflytelserika och därmed politisktävensom mer mer re-
sursstarka lägre placerade kollegor. kanDetän så parti-även attvara
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toppkandidater iföra fram sina Internetmåna ävenär atterna om
fårförutom stödoch till de partiets såvalkampanjen även stortattse

stöd möjligt.folkligt som
det kampanjme-demokratiska potential baserasInternets nya

och viljanhar kunskapenkandidaterkostnader. Alladiets låga som
detfinnas tillgängligaföra budskap och Omkan sitt nätet.utnu

vallistornahögstfrämst riksdagskandidaterdäremot är somupp
tekniken stället tilldenhemsidor bidrar ihar siganvänt attnyaav

förstärka elitens position.

internetbemsidor vidanvändandeRiksdags/eandidaternasFigur av
efter listplacering.valet Procent1998

oo2

plats21-6-10 plats11-20"2 plats3-5 platsPmListplacering

8861712613 1000380N

flera olikafall riksdagskandidat har ställtdeListplacering visar iKommentar: uppen
lista.den högsta placeringenlistor någon

listplaceringmed högregrad kandidaterallra högstai såDet attvar
med lägreinternethemsida kandidateroftare använde sig än enav en

förstärksför placeringarnadelistplacering. Dominansen två översta
kandidaterna medundersökerenbartdessutom ytterligare enom

avancerad hemsida.
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Rationella eller normstyrda politiker

Huruvida politiker bör nyttomaximerande och rationellases som
eller styrda och gammal kontrovers inomärav vanor normer en
samhällsvetenskapen. harPeter Esaiasson tidigare undersökningi en

riksdagsledamöters kampanjarbete sambandetpåvisat mellanav att
politikers bedömning olika kampanjteknikers effektivitet ochav
deras val kampanjteknik mycket dettaHan enär svagt.av ser som
klar antydan förklaringarna till ledamöternas uppträdandeattom
under kampanjerna får sökas håll strikti rationellaän vär-annat

väljarnaderingar det effektiva Esaias-sättet övertygamestav att
betonar stället betydelseni ledamöternas partitillhörighet ochson av

de olika vad gäller bedriva valkampanjer harsättet attvanor som
utvecklats dei olika kampanjkulturen.partierna,

riksdagskandidat skall bedrivaEn kampanj bör ändå görasom en
överväganden vilka kampanjkanalernågra han eller hon skallom

använda. möjligt olika kampanjkanalerDet olika "lön-är även äratt
för olika kandidater beroendesamma vilka väljargrupper han

eller hon vänder till. Eftersomsig de svenska främstvalen är ett
partival innebär det personvalskandidaterna första hand vänderiatt

tillsig sitt väljare ochpartis det dennainom deäreget att grupp
konkurrerar det fråga inomparti-per-personrösterna, är ettom om
sonval.

Kandidater tillhör väljareparti till del använderett storsom vars
har anledningInternet använda sig kampanj-i sittstörre nätetatt av

arbete kandidater tillhör väljareparti använderinteän ettsom vars
likai utsträckning.Internet bör stället läggaDe i tidsinstor senare

och och kanskeenergi andra kampanjaktiviteter.pengar Det är
enbart detta beteende här förjag kallar rationellt. handlar såle-Det
des rationalitet begränsad betydelse.iom en

tidigare undersökningarFrån det folkpartiets, miljö-ärvet att
och moderaternaspartiets väljare i utsträckning använderstörstsom

Internet. Därmed torde förincitamenten dessa riks-partiersäven
dagskandidater använda sig internethemsida valkam-i sinatt av en

förpanj de kandidater.övriga partiernas övrigaDestörre änvara
väljarepartiernas uppvisar lägre andel internetanvändare och ien

synnerhet omfattadecenterpartiets jämförtsympatisörer 1997 en,
med de andra väljare, mycketpartiernas låg andel nätanvändare.

befinner däremotVänsterpartiet sig i mellanposition.en
kommer främst hänsyn tillJag attityden till personvalssys-att ta

de olika och vad gäller bedriva val-sättettemet av attvanor normer
kampanjer har utvecklats inom och kanpartierna på-som som
verka kandidaternas internetanvändande. inställningPartiernas till
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kandidater väljerpåverka vilkakanpersonvalsinslaget attantas som
ofta inriktadedå dessahemsida valkampanjenanvända isig ärav en

syftet medpolitik ochsinkandidaten presenteraratt personsom
förenbart parti.sitthemsida knappastpersonlig är att propageraen

syftaförsta handhemsidakandidats i måsteDärmed inte sagt att en
frånKandidater partierför dentill somatt egna personen.propagera

utifrån kampanj-kanpersonvalskampanjerinställda tillpositivtär
hemsidorförväntas använda ikulturperspektivet sig större ut-av

sträckning andra.än
tillinställdapositivtde borgerligaGenerellt partiernaärsett mer

miljö-Socialdemokraterna,partier.personvalskampanjer övrigaän
tillinställdaskeptiska eller negativtoch vänsterpartietpartiet är

folkpartiet ochfrämst moderaterna,medanpersonvalet ärcentern
mellanposi-befinnakan sig iKristdemokraternapositiva. sägas en

tion.
problemföreliggerdemokratisk aspekt ingetUr större omen

olika utsträckning.hemsidorfrån olika ikandidater partier nyttjar
olikaskillnader mellan inomallvarligareDet är stora grupperom

undersökaviktigtändå detföreligger.partierna Jag är attattanser
hemsideanvän-riksdagskandidaternasfaktorer kanvilka styrasom

kandidater harvilkaanalysera partiersdande. Därför skall jag som
olikabetydelseoch vilkenutsträckning tvåhemsidor i störstanvänt

och kampanj-rationella överväganden partietsfaktorer haft:kan ha
kultur.

kam-överväganden ochrationella partiernasFör testaatt om
kandidaternas valbetydelse förhaftpanjkultur har någon använ-att

jämförelser mellangenomförseller parvisada hemsida intesig av en
undersöker sju partierhemsideanvändare jagandel i partierna. Då

rele-Alla dockjämförelser. intefinns möjligatotalt parvisa21 är
påverkansfaktorer analyserar.jagutifrån de möjligatvåvanta

jämförsbetydelse partierkampanjkulturensanalyseraFör att
rationellaungefär starka eller incitamentlikakan ha svagaansessom

beträffandeskiljerhemsidor och samtidigt siganvända sigatt av
be-rationella perspektivetsdetanalyserakampanjkulturen. För att

jämförasskall Detydelse väljs de partier sätt.motsattut somsom
samtidigt skiljer sigkampanjkultur ochliknandehakan anses en

här rele-för kandidaternabeträffande de rationella incitamenten är
jämföra.vanta att

för derelevantajämförelserfinner parvisaTotalt jag nio ärsom
betydelsekampanjkulturensgällerpåverkansfaktorerna. detNärtvå

och miljöpartiet,fem folkpartietoch ordningjämförs i mo-tur par:
socialdemokraterna,ochcenterpartietoch miljöpartiet,deraterna
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och kristdemokraternacenterpartiet kristdemokraterna ochsamt
socialdemokraterna. det gäller det rationella perspektivetsNär bety-
delse jämförs stället följandei fyra folkpartiet och centerpartiet,par:
moderaterna och miljöpartietcenterpartiet, och socialdemokraterna

vänsterpartiet.miljöpartiet ochsamt

RiksdagskandidaternasFigur användande internethemsidor vidav
valet efter1998 parti. Procent
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Vi andelen hemsideanvändare varierade kraftigt mellan parti-attser
kandidaterCenterpartiets toppade hemsideanvändandet ocherna.

fyra kandidater fannspartiers tillgängliga i utsträck-nätet större
ning folkpartiet,övrigas: socialdemokraterna och miljö-än centern,

Moderaternaspartiet. kandidater låg under förgenomsnittetstrax
samtliga. Kristdemokraterna låg däremot bra bit underen genom-
snittet och frånvarovänsterpartisternas intillInternet nästvar
total.

Eftersom första handjag i intresserar förmig det rationella pers-
pektivets och kampanjkulturens betydelse för de enskilda riksdags-
kandidaternas beslut använda hemsidasig eller detinte äratt av en
bättre stället för deti totala hemsideanvändandet bland varjeatt

kandidaterpartis undersöka användandet avancerade hemsidor.av
kandidaternasMånga hemsidor liten omfattning. in-Detav var av

dettai sammanhang stället huri andel varje partisärtressanta stor av
kandidater hade omfattande och ambitiös hemsida.som en mer

undersökaGenom vilkeni utsträckning kandidater från de olikaatt

258



JOHAN MARTINSSON

hemsidor kan bilden blihaft avanceradeharpartierna en annan.
har haft mycket enklakandidaterKanske det vissa partierssåär att

genomfört storstiladeutsträckning harhemsidor medan andra i stor
sidorutvecklade och ambitiösasatsningar

avancerade hemsidoranvändandeRiksdags/eandidaternasFigur av
eftervid valet Procentparti.1998
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fortfarande har situationenligger iCenterpartiet Däremottopp.
ligger vadModeraternadel för deändrats hel övriga partierna.en

bitavancerade hemsidor genomsnittetgäller användandet överenav
ochgäller socialdemokraternaför Vadalla procent4,0 3,1mot

hemsideanvändandekandidatersdet derassigmiljöpartiet visar att
hemsidor.och mindre ambitiösadel bestod enklare Sär-till stor av

för miljöpartiet.tydligt dettaskilt är
betydelse för vilkaha haftkampanjkultur tycksPartiernas stor

femfyra deanvände hemsidor.kandidater sigpartiers I avavsom
kandidaterdet detjämförelserna sig partisvisarparvisa att vars

personvalskampanjer hartillkampanjkultur kan positivmestanses
utsträckninginternethemsidoravancerade isig änstörreanvänt av

ochkristdemokraternafallet medendastandra idet partiets. Det är
blir detresultatetsocialdemokraterna motsatta.

andelangående internetan-överväganden partiernasRationella
ha spelatverkar däremot inte någonvändare bland sympatisörersina

fyrade parvisariksdagskandidaterna. Endastroll för istörre en av
kandidater har dedetjämförelserna använder partisig störstavars
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rationella incitamenten utsträckningi avancerade hemsidorstörre av
det andra kandidater.partiets Miljöpartiets kandidater hade iän

utsträckningnågot avancerade hemsidor Vänsterpartiets. Istörre än
de andra fallen pekar resultatet stället andra hållet.i Resultatentre

forskning.ligger således linje medi tidigare
dramatiska förändringenDen andelen miljöpartister vid över-av
från användningengången hemsidor huvud tillöver tagetav avance-

rade hemsidor kan sammanhangeti värd begrunda ytterliga-attvara
dock här hänvisad tillJag lite spekulativärre. ett resonemang av mer

förklaring förändringentill kanEn miljöpartietart. attvara som
satsadeorganisation i utsträckning ha presentationeratt stor av

kandidatersina tillgängliga för väljarna Internet, partietsattmen
kandidater har fråni användaavstått sig ambi-stort sett att av mer

hemsidor förtiösa bedriva personvalskampanjer. viss gällerI månatt
detta förhållande socialdemokraterna. Moderaterna kan dåäven ses

Överlagden andra ytterligheten. kandidaterpartiets intesom var
särdeles tillgängliga Däremot uppvisar relativtpartietnätet. en

andel kandidater med ambitiösa hemsidor.stor mer
Möjligen kan första handi användandet avancerade hemsidorav

begränsas kampanjkulturpartiets och inställningen tillav person-
kampanjer medan det totala användandet och användandet enkla-av

faktorer/Hhemsidor andra skulle fall kunnaDetta i såstyrsre av
förklara varföråtminstone folkpartietsjust och modera-centerns,

kandidater i utsträckning hade avancerade hemsidorstörstternas
1998.

Överlag det förvånande socialdemokraternas och miljöpar-är att
kandidatertiets i utsträckning faktiskt använde hemsidor.så stor

båda orsakar dessutom fallDessa partier de frånavviker dettvå som
generella kampanjkulturen hade betydelsemönstret att stor men
inte det rationella perspektivet. Troligtvis har de båda partiernas
organisationer varit aktiva det gäller informationnär göraattmer

kandidatersina tillgängliga övriga partier.nätet änom

Nytt budskap i det medietnya
kommunikationsmediumEtt och därmed kampanjkanalnytt en ny

för politikerna har dykt den politiska denKommerupp arenan.
informationstekniken, här manifesterad haInternet,nya genom

påverkan hur politikers kampanjernågon utformas och budskap
formuleras gäller alltsåFrågan neutral kampanj-Internet ärom en
kanal eller den medför förändringnågot bud-sätt ävenom en av
skapen valkampanjerna.i

260



JOHAN MARTINSSON

förändratskandidaternas Valbudskap harundersökaFör att om
tidigarekandidaternas internethemsidorkommer jag titta samt

problemforskning kampanjbudskap och valkampanjer. Ett somom
fenomen fick genombrott undersitt årstvåuppstår 1998är att nya

internetanvändandet introduceradesval. Förutom personröst-även
val-båda nyheterna kan påverkaProblemetning. uppstår är attsom

politikerfinns anledning samtligabudskapen. Det äräven attatt tro
de för delförändringen valsystemetpåverkade i oavsett egenomav

personvalda ellerbli inte.satsar att
hemsidor, hurundersöka innehållet kandidaternasGenom att

frånutformade och hur de skiljerhemsidebudskapen har sigvarit
framförts kampanjkanaler analyseravalbudskap andrai samtsom

haft sammanhanget hoppasvilken roll den tekniken kan ha jaginya
påverkan kampanjbudskapenskunna någonting Internetssäga om

utformning.
för samtliga kandidater använderhåller troligtjagDå att som

påverkadeeller mindrevalkampanjeri sinaInternet är per-mer av
för blide delsonvalsinslaget satsar attoavsett person-om egen

hur personkampanjervalda eller kommer jag tittainte äräven att
påverkan det ökade personvals-utformade och forskning vilkenom

Alla skillnader tidigareinslaget kan valkampanjerna. gentemot
från egenskaperkampanjer härrör naturligtvis inte Internets utan

uppfattningpersonvalsinslaget. då viktigt hafrån Detäven är att en
från personvalet.förändringarvilka Förär väntaatt attom som

kommer undersöka detbemöta problemetytterligare jag att om
personval-finns de kandidater sökte bliskillnader mellannågra som

da uttryckligen gjorde det.och de intesom
obefintligautformning ellerskillnaderna budskapetsi småOm är

detmellan bedriver personkampanj och dede inte görsomsom
från valkampanjersutformning skiljer tidigarebudskapets sigsamt

påverkan från kampanj-möjligt det handlaralltsådetär att om en
mediet, Internet.

valkampanjerTraditionella

variationsdimensionerAbovefrom någraRepresentationI presenteras
innehåll.forskningen valkampanjerskan utvinnas Detomursom

sakfrågor och kandidaternasbalansen mellanhandlar bland annat om
graden sammanhållning partierna.egenskaper inomsamt avom

vidaextrempunkt tillkongresskandidaterAmerikanska såutgör en
sakfrågor ochkandidategenskaper vidvikt vidde lägger änstörreatt

oberoendekampanjfrågor relativt sitt parti.väljer sina Mönstretav
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bland europeiska parlamentskandidater vanligtvis detär motsatta:
sakfrågor viktigare personliga egenskaper och partiorganisa-är än

hartionerna vanligtvis inflytande vilka kampanjfrågoröverstort
betonas.som

svenska riksdagsledamöterna harDe valkampanjer betetti sina
sig i amerikanska kollegor,sina de hartvärtom nästanstort sett mot

kampanjerna.uteslutande betonat sakfrågor i Personliga egenska-
tycks i Sverige inte populärt kampanjtema.något Dessutomper vara

graden samstämmighet inom hög.partiernaär av
Holmberg och folkvalda frånEsaiassonsI De undersöks1988

partisammanhållningen. analyserar där huruvida riksdagsleda-De
har betett egenpoliti/eersig eller partipolitiker under denmöterna som

föregående valkampanjen finneroch klar majoritet inom allaatt en
harpartier partipolitiker i genomsnitt.85agerat procentsom

Resultatet grundar jämförelse mellan sakfrågorsig vilka riks-en
dagsledamöterna hade betonat under den föregående valkam-mest

frågorfoch frågorpanjen vilka deras viktigastepartissom var
den traditionella bildenDetta svenska riksdagskandidatersär av

valkampanjer. framträder mycket entydigt.Det mönster ärsom
de variationsdimensioner har kommerFörutom jag jagnämnt

behandla ytterligare aspekt valbudskap, nämligen hurien storav
utsträckning valbudskapen kan innehålla faktiska ställningsta-sägas
ganden kontroversiellai frågor förstället allmänt omfattadei slag-
ord till exempel rättvisa. kan kallasDetta positionstagande.som
Nicklas Håkansson beskriver Valbuds/eap medi skillnadenvariation
mellan positionsfrågor och valensfrågor skillnaden mellan deattsom
båda kategorierna den grad ställningstagande de innebär.är av
Positionsfrågor budskap reellt eller potentiellt kontrover-är ärsom
siella den kontexti vilken dei uttrycks medan valensfrågor bud-är

konflikt.skap kring Vilka det råderinte
Håkanssons studie folkomröstningsdebatten fram-I 1994av

kommer valensfrågorna dominerar de positionstagandeöveratt
budskapen vad gäller de målsättningar uttrycktes det under-isom
sökta materialet fall.i samtliga deså HåkanssonIgott som av
framtagna siffrorna för framträdervalrörelseårs ställeti1998 en

komplicerad bild.något de positionstagandeSammantaget utgör
budskapen i genomsnitt tredjedel samtliga bud-1998 närmare en av
skap däremot hur30,4 andel de bud-procent. Om storser av
skap skulle kunna positionstagande verkligen detärsom vara som

högreblir andelen något 38,5 procent.
kandidaterna har fortsatt följaFrågan från tidi-är mönstrenom

valrörelser naturligtDet sig1998. såäven vänta ärgare att attvore
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fallet hos politikerna. Blanddå det handlar väl inarbetade rutinerom
förlita tradi-politiker tenderarandra betonar sigEsaiasson att att

efter eftersom detoch satsningartioner gång gångupprepar samma
fungerar."råder osäkerhet angående vilka kampanjtekniker som

införts. riksdags-Emellertid har möjligheten personkryssa Omatt
sakfrågor medkandidaterna bara talar och inte någongår utom

information dessutom uteslutandesin nästansamt agerarom person
sakfrågeprioriteringar blirpartimegafoner och följer partiernassom

till detunderlag väljarna kan ställningdet mycket tillinte närtasom
fått starkareKandidaterna har incita-gäller personkryssningen. nu

marknadsföra andra kandi-för själva,sig även gentemotment att
artikeldater harparti. Esaiasson i iinom sitt SOU 1993:63eget en

hjärtefrå-framfört för blandbetonaincitamenten att annatatt egna
ökar med detoch personliga kvaliteter valkampanjeni nyagor

partisammanhållningen därmed riskeras.valsystemet och Detatt
förfinns kandidaternasalltså anledning att tro att utrymmet per-

kampanjbudskapen kommer öka parti-sonliga egenskaper i samt att
kampanjfrågor kommersammanhållningen med avseende valet av

förminska. kan däremot tydligainte någraJag argument attse
förändrasvalensfrågor och positionsfrågor skullebalansen mellan

ökade personröstningsinslaget.grund detav

innehållpåverkan påInternets kampanjbudskapets

Är allmänhetkampanjmediumneutralt isåJagInternet antar attett
förändras endastfallet. Politiska budskaps innehåll bör inteär
förbättrarnyheter förenklar och kommuni-grund tekniska somav

följandekationen människor emellan. kommer dock detiJag att
det ändå kan finnasantagande ochgranska detta närmare se om

förvänta från det kampanjme-anledning påverkansig någonatt nya
diet.

personligarefinns rad anledningar till sigDet vänta tonatt enen
med-hemsidor andra sammanhang, vilket kankandidaternas iän

för budskapetinformation.föra dos personlig Mottagarenstörreen
frånför första till skillnad exempelvis viddetär ett torg-person,en

eller offentlig debatt. Internethemsidor intimtär ävenmöte meren
avsändare. insändare eller debattartikelknutna till enskild iEn enen

väl och skalltidning har vanligtvis tämligen avgränsat ämneett ses
verksamhet.opinionsbildandeprodukt kandidatens Påsom en av

kandidatenfinns däremot möjlighet samla samtligahemsidan att av
kan deldebattartiklar och insändare besökarenproducerade tasom

för använderefter behov. Utgångspunkten densmak och somav
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blir alltså bakom hemsidan, kandidaten. Jagnätet trorpersonen
därför hemsideanvändandet förbäddar informationatt mer om
kandidatens andra kanaler. Broschyrer kan deän ävenperson vara
knutna till kandidaten personligen de används dennesiom person-
valskampanj. fördock möjligt kandidater ha flera olikaDet är att
foldrar eller broschyrer under kampanj. likainte troligtDet är atten
de håller med flera olika hemsidor,sig möjlighetenäven även om

finns.givetvis hemsida till skillnad från fastbroschyr,En är, en en
plats där finnakan information från kandidat.viss Dennaman en
sida tillgänglig förutsattöverallt har internetupp-är att man en
kopplad dator. kanHemsidan sedan uppdateras och förändras efter
behov. kan därför upplevas legitimtDet störreatt ut-som mer ge

personlig information. Användaren har dessutom aktivtrymme
sökt kandidatens hemsida.upp

Hemsidorna kan bidraga till mindre partisammanhållningäven
vad gäller kampanjfrågor.valet kandidaten förarimligtvis börDåav
fram sina personliga politiska åsikter och eller mindre sökermer
marknadsföra själv kan detsig politiska budskapet hemsidan inte

Åsikternahelt identiskt med budskap. behöverpartiets i sig intevara
avvika, frågor förasåtminstone prioriteringen vilka skallmen av som
fram kan förväntasi variera.någon mån

håller för troligt kan budskapenJag även väntaatt attoss
hemsidorna till delviss andra medier.seriösa i Ettär änmer mer
seriöst innehåll kan till exempel innebära tydliga ställnings-mer av
taganden och valensfrågor.mindre viktig skillnad mellanEnav
hemsidor och broschyrer fårväljarna hemsida trycktinte iär att en
handen från eller banken. Väljarna iKonsum måstevägen ut

informationen.stället själva aktivt söka medförDetta iattupp
allmänhet torde kunna intresserade bud-vänta mottagareoss mer av
skapen andra sammanhang. Tänkbara konsekvenseriInternet än

budskapen hållas lika fångainte korta och uppmärk-måsteär att
samheten lika snabbt uppskattar andraävensamt att mottagarna

budskap. kan då till exempel tänkas kräva klaraDetyper av mer
besked och ställningstaganden och mindre allmänt hållna paroller
och lslagord.

Tekniskt finns möjligheter hemsidornagörasett stora attannars
till lättsam underhållning. kan handla rörligaDet animationerom
bilder, musiksnuttar, spel, tävlingar, lotterier eller Såledesannat.
finns alltså möjligheten kandidaterna alls har valt användainteatt att
sig budskap andra medier.seriöst kanskei Deän tvärt-ettav mer

föreställningarmina har försig jippo-Internetanväntemot av mer

264



MARTINSSONJOHAN

före-båda formernaMöjligtvis kan debetonade aktiviteter. även
sida.komma sida vid

trendbrottGav IT ett

valbudska-annorlunda utformningdå medförtHar Internet aven
försbudskap ieller det ännuär uttyp ensom nusamma avpen,

Även torde neutraltallmänhetkampanjkanal iInternet ettvaraom
fram till det troligtmedium har tidigare migjagså ärattresonerat

kandi-inverkar valbudskapenden tekniken så sätt attatt nya
hemsidornafårdaterna samt attutrymmemersom personer

positionstagande bud-och andelenminskarpartisammanhållningen
skap ökar.

förde hem-kandidaterna sinaundersöka de budskapFör utatt
hemsidorna företagits.innehållsanalys Dåsidor har textenaven

hemsidornainkludera alla idet tidsskäl omöjligt något såär attav
har slumpmässigtinnehållsanalystidskrävande texter ettavsom en

fårmedför urvaletkandidater jagurval gjorts. Tyvärr100 attom
material.osäkerhethög statistisk i mitt Dendras med relativt po-

resultat tilloch generaliserauttala minapulation vill migjag ärom
använderiksdagskandidater valrörelsen sigdock samtliga i 1998som

internethemsida.av en
riksdagskandidater all-svenska iTidigare studier har visat att

personliga kvaliteterföra fram imänhet har sinaprioriteratinte att
undersökningoch Holmbergsvalkampanjer. årsEsaiasson 1988I av

sade hariksdagsledamotenda sigvalrörelse interapporteras att en
troligtvalkampanjen.personliga egenskaper i Detprioriterat sina är

blivalbudskapen kommerrollde personliga egenskapernas i ävenatt
personröstningsinslaget.framträdande grund det ökademer av

verket detsjälvapersonliga egenskaper ivisar sigDet att varnu
riksdagskandidaternas internet-kampanjtematklart vanligaste

bland femhar det sinaHelavalrörelsenhemsidor i 1998. 97 procent
Endastvalfrågor hemsidan.prioriterade två nämnerprocentmest

ochhemsida genomsnittpersonliga egenskaper sin isinainte
budskap. Andelenhemsidans totalade 59 procent somupptar av

hemsida där-sakfråga huvud sininte någon ärövernämner taget
kandidater-och myckethela tio så 21 procentprocentemot avsom

hemsidan handlarfemtedeldär mindrehar hemsidor än omavenna
deendastdock dessutom inteSpridningensakfrågor. Detär ärstor.

uppmanade väljarnahemsida tydligtkandidater sin att gesom
blioch därmed kan hadem sin personröst attsatsat per-anses

egenskaper.prioriterade personliga isina Detsonvalda ärsom
egenskapernade personliga i genomsnittverketsjälva så upptaratt
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del hemsidans totala budskap hos de kandidaterstörreen av som
hadeinte tydlig kryssningsuppmaningnågon hemsida hossin än

sådanade hade innehållet.66 46procent motsom en procent av
personliga egenskapernas dominansDe tydligtvisas extra om

håller i minnet kandidaterna hade personliga97att procent av egen-
skaper femsina prioriterade områden hem-sinett mestsom av
sida och jämför med nedanstående tabell.

Tabell vanligaste valfrågornaDe riksdagskandidaternas5.
hemsidor 1998

Andel kandidater som
Valfråga fråganprioriterar
Utbildning 34
Demokrati 30
Sysselsättning 23

frågorLokala 22
Miljö 21
Ideologi 20
Vård 19
Näringspolitik 15
Skatter 13
Kommunikationer 12
Eu-samarbete 10
Samhällsekonomi 10
Rättsväsende 9
Socialpolitik 9

Andel kandidater som
Valfråga fråganprioriterar
Familjepolitik 9
Arbetsliv 7
Internationellt 6
Regionalpolitik 6
invandring 6
Aldrefrågor 5
Jordbruk 5
Kultur/fritid 5
Jämställdhet 5
Energipolitik 4
Försvar 3
Privatekonomi 2
Moral/religion 2
Bostadspolitik 1

Med prioriterade frågor femKommentar: de valfrågor kandidaterna ägnadeavses som
hemsida.sin används de olika frågor förekommerHär i27mest utrymme som

variabeln innehållsområde, dessutom har personliga egenskaper och lokala frågor
räknats fråga. Lokala frågorvarsin kan flera olika lokala sakfrågor. Frågansom avse
Demokrati innehåller förutom vanliga budskap demokrati och politiskt inflytan-om
de, maktkoncentration med väl märka budskap rörande personvalssytemet.attmera
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från tidigare forskningmycket tydligt resultatet avvikerDet är att
kraftigadet troligt dennavalbudskap. Jag även är attattom anser

effekt förklara med personröstningsinslagetheltinte går attutanatt
karaktären hoshänföras till den personligaden till delviss måsteen

för. finnsinternethemsidor tidigare har ingenjag Detargumenterat
med kandidaternas personligavalfråga kan konkurreraannan som

egenskaper internethemsidorna.
med avseende valetdet gäller partisammanhållningNär av

jämföra medkampanjfrågor första hand resultatkommer minajag i
från klassificera-folkvaldaHolmbergs och Esaiassons iDe De1988.

partipolitikerde valda riksdagsledamöternade där 85 procent somav
vilka frågor deoch egenpolitiker beroende15 procent som
kommer härden föregående Valkampanjen.prioriterat i Jag att an-

jämförelse.förvända likadant tillvägagångssättmig göraattett enav
framhuvudfrågorde olika partiernasFörst måste atttas genom

kampanjfrågorna förfem populärasteundersöka vilka desom var
kandidater. fall uteslutadetta kommer jagvarje partis I att person-

hu-liga egenskaper då det knappast kan partisettanses vara en av
klassificeras samtligavudfrågor. det första avklaratNär ärsteget
egenpolitiker beroendepartipolitiker ellerkandidater antingensom

huvudfrågor eller valtförsta hand harde prioriterat partietsiom
beteck-frågor hemsida. partipolitikerprioritera sin Somatt egna

frågorfem prioriterade harde bland minstsina tvåmest avnas som
huvudfrågor.sitt partis

kampanjfrå-Partisammanhållningen angående valetTabell av
internethemsidorna valrörelseni 1998gor

SamtligaS C Kd MpFp M
58 75 59 54Partipolitiker 67 31 50

25 41 46Egenpolitiker 33 69 50 42
Summa 100 100 1OO 100 100 1OO100procent

17 100Antal 18 16 26 19 4personer
Siffrorna för egenpolitiker och partipolitiker partietsKommentar: procent avavser

definierats hemsida blandkandidater. Partipolitiker har kandidater sin sinasomsom
Övrigahuvudfrågor.frågor har femfem prioriterade partisminst sitttvåmest av

betraktas egenpolitiker.som

högreandelen egenpolitiker i EsaiassonsSom avsevärt änärser
1988.54 denfrån Resultatet alltsåoch Holmber undersöknin iårg ggs

berordock detförväntade riktningen. Det svårtär sägaatt om
internethemsidornas personligapersonröstningsinslaget eller

utformat bud-bidraga till individuelltkaraktär kani sig ett mersom
skap.
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Vad gäller positionstagande budskap valensfrågorgentemot
valmanifestpartiernas i valrörelse enligt Håkans-års1998vet att

innehöll tredjedel positionstagande budskap 30uppemotson en
räknar bort de beskrivande budskapen ochOmprocent. rent

enbart de potentiellt positionstagande budskapen någotärser en
andel positionsfrågor 39 procent.större
hemsidorna dePå i positionstagande budska-genomsnittutgör

endast drygt samtliga. stället till deåtta iOmprocentpen av ser
potentiella positionsfrågorna blir den genomsnittliga andelen nästan

alltså andel positionsfrågorDet inte35 störreprocent. var en
kandidaternas hemsidor. Andelen stället mycket lägre detiär när
gäller positionsfrågornas andel samtliga budskap och lägrenågotav

positionsfrågorna.55jämför de potentiella förklaringEn ärom
troligtvis hemsidornas budskap till del bestod personligatt stor av
information innehållet59 i genomsnitt. Denprocent sortensav
information oftast beskrivningar och kan innehållainteär rena po-
sitionstagande budskap. positionsfrågorAndelen de potentielltav
positionstagande budskapen kan därför förrättvisare måttettvara

jämförelse. verkar således ha orsakatinteInternet seriösareen ett
budskap och andel positionstagande budskap. Kandida-störreen

har med avseende denna dimension fört traditionelltterna ut ett
utformat kampanjbudskap hemsidorna.

Fick de lön för mödan

riksdagskandidaternas internethemsidor hadeFrågan nå-är nu om
betydelse. Bidrog kandidats hemsida till han eller hon fickattgon en

fler kommer det följandei analysera huruvidapersonröster Jag
hemsidorna kan ha haft effekt väljarnas personröstandenågon
eller detta ändamål kommerinte. använda kandida-jagFör mig av

andel personkryss personvalskampanjernasmåttternas som
framgång.

Medelvärdet för samtliga riksdagskandidaters andel personkryss
sitt totala röstetal valkretsenpartis i Medianen1,2ärav procent.

ligger betydligt lägre vilket tyder det fanns0,4 procent, att ett
antal kandidater med låg andel och fåtalpersonrösterstort etten

kandidater med mycket hög andel höjerpersonrösteren som me-
delvärdet. Tabell den genomsnittligavisar andelen personkryss för7
riksdagskandidaterna beroende de använde sig inter-om av en
nethemsida eller inte.
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efterandel inter-RiksdagskandidaternasTabell personröster
röstetaltotala igenomsnittlig partietsnetanvändande procent av

valkretsen
kandidaterAntalpersonkryssAndel

40000,8hemsidaUtan
5913,7hemsidaMed
1445,8Avancerad hemsida

45911Samtliga

kandidaterblandhögreandelengenomsnittligaDen personröster är
denhemsida.kandidaterbland Dessutommed hemsida ärän utan

avanceradkandidater medblandandelen högstgenomsnittliga en
mellantydlig samvariationförsta anblicken visar sighemsida. Vid en

dock möjligtpersonvalet.framgånghemsideanvändande och i Det är
förklarasdet stället kanfalskt samband och idetta är att avatt ett

andra faktorer.
listornahögt ikandidaterhar tidigareVi störresett att uppe

och dessutomanvände hemsidorandrautsträckning sigän vetav
lyckas medlistornahögreför kandidaterdet lättare attatt uppvar

därförpersonkryss.ochpersonvalskampanj Detmånga värtären
tillhänsynmedsambandet bestårundersöka även tagenatt om

listplacering.

efterRiksdagskandidaternas andel inter-Tabell personröster
genomsnittligoch listplaceringnetanvändande procent av par-

röstetal valkretsentotalatiets i

kandidaterAntalPlats Plats 6-Plats 1-2 3-5
Plats 6-Plats Plats 3-51-2

33834410,4 1766,9 1,7hemsidaUtan
2151720,7 2048,1 2,3hemsidaMed

40 40642,8 1,2Avancerad hemsida 10,6
613 35983801,9 0,47,5Samtliga

Även alltsåbestårkandidaternas listplaceringtillmed hänsyn tagen
och andelhemsideanvändande Dåmellansambandet personröster.

deras respek-personval kan ocksåinställning tillhar olikapartierna
olikamöjligheten ihaväljare utnyttjattive personröst ut-att avge

kandidaterdet främstEftersomsträckning. även vet att varsvar
detanvände hemsidor kantill personvaletpositivapartier är som

fick fler personkrysshemsidorkandidater medbidraga till änatt
partitillhörigheten.hänsyn tillalltsåandra. Vi måste även ta
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undersöker kandidaternasNär andel med hänsynpersonröster
till både listplacering och partitillhörighet innebär dettagen att

undersöker olika listplacering inom och detre grupper vartav ett av
sju partierna. sammanlagtDet kandidater med21ger oss grupper av
olika grad hemsideanvändande jämföra. Emellertid saknasav att
internetanvändare fall, vilketi några endast får 18gör att grupper

jämföra för kandidater med avancerad hemsida och 20att grupper
för kandidater med hemsida huvudöver taget.

framgåranalyserAv kandidater med avancerad hemsidaatt en
fick andel personkryss kandidater hemsida kon-medstörre än utan

förtroll både och listplaceringparti fall.i möjliga Om i14 18av
stället jämför kandidater med hemsida huvud med kandi-över taget
dater hemsida har de förra fått andel personkryss i 14störreutan av

fall,möjliga det vill effekt.20 något kan dockVisäga en svagare
konstatera sambandet mellan hemsideanvändande och fram-att
gångsrik personvalskampanj huvudsaki består inom partierna.även

internethemsidornaDå utgjorde relativt marginellt fenomen iett
valkampanjen har jag de skulle haftsvårt själv-såatt tro att storen
ständig effekt. troligareDet användandet hemsidorär att av samva-
rierar med ytterligare andra variabler till exempel vilkenisom ut-
sträckning kandidaterna har bedrivit personvalskampanj andraien
medier. Kampanjaktiviteten kan alltså endimensionel så sättvara

det kandidater bedriver kampanj iär Internetatt samma som som
andra medier och det samband hittills därför skenbart.äratt sett

ytterligare hemsideanvändandetFör hade någonatt testa om
effekt väljarnas personröstande alltsåjag hänsynmåste tilläven ta
kandidaternas kampanjaktiviteter andrai medier. tidigareDen om-
nämnda enkätundersökningen Ri/esdagskandidat möjliggör1998
detta. Emellertid kan dåjag längreinte hittills arbeta med ettsom
totalurval, det vill samtliga kandidater från de nuvarande riks-säga
dagspartierna, får nöja mig med mindre urval. kommerJagutan ett
därför endast jämföra andelen mellan de kandidaterpersonröster

hade hemsida huvudnågon och de kandidateröversom taget som
hadeinte det. Antalet kandidater föri varje blir begränsatgrupp om

de med avancerad hemsida behandlas kanJagen som en egen grupp.
anledning hellerinte kontrollera för listplacering,av samma utan

koncentrerar kontrolleramig för kampanjaktiviteten.att
analysen använderI jag sammanlagtmig kampanj-sortersav sex

aktivitet hos kandidaterna: offentliga anföranden eller debatter,
appelltal och presskonferenser eller pressmeddelan-gator torg,
den, användandet personliga valbroschyrer, användandetav av per-
sonliga valaffischer och intervjuer lokala elleri regionala tidningar.
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kampanjaktivitetkandidaternas samladehar sedan graderatJag som
dekampanjaktiviteternahureller hög beroendelåg många varav

av.56 blirAntaletmed eller i vissamycket aktiva siganvänt grupper
blir ochosäkerhetenlågt, vilketsynnerligen görtyvärr attstoratt

roll.tillfälligheter spelakan stor

efterRiksdagskandidaternas andel parti-Tabell personröster9.
internetanvändandekampanjaktivitet ochtillhörighet,

personkryssandelgenomsnittlig

Antal kandidaterKampaniaktivtet
LagLáa HöaHöa

Vänsterpartiet
641,2 10Utan hemsida 5,6

1210,3 15,0Med hemsida
Socialdemokraterna

4814hemsida 1,3 0,5Utan
16 03,1Med hemsida -

Centerpartiet
700,7 10Utan hemsida 1,7

12 5Med hemsida 6,6 1,1
Folkpartiet

14 620,6Utan hemsida 3,0
60,6 11Med hemsida 6,5

Moderaterna
720,4 15Utan hemsida 3,3

62,1 7Med hemsida 4,6
Kristdemokraterna

7420hemsida 1,2 0,2Utan
8 30,4Med hemsida 8,4

Miljöpartiet
512hemsida 3,3 0,9Utan

5 1010,5 0,9Med hemsida
partierSamtliga

85 4412,5 0,6Utan hemsida
61 311,5Med hemsida 6,1

fåtthemsida allmänhet harkandidater medtabellen framgår iAv att
medhemsidapersonkryss kandidaterandel ävenänstörre utanen

fall där detsamtligakampanjaktivitet.hänsyn till I utom etttagen
dettahemsida gällerkandidater både med ochförekommer utan

genomsnittliga andelenfallen densamband. I personrösterärett av
med regressionsanalysdecimal. helleravrundning tilllika vid Inteen

signifikanthaftanvändandet hemsidor hardet uteslutaskan att enav
effekt.
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Även det tycks osannolikt marginellt fenomensåattom ett som
kandidaternas internethemsidor skulle ha haft effekt väljarnaspåen
personröstande kan konstaterajag det inte uteslutagåratt attnu att

fallet. kanske skulle kunnaså Det motivera andelär 13större änen
kandidaterna använda hemsidor framtiden.iprocent attav

bör dockVi hålla i minnet endast genomförtjag ytligatt en ana-
lys kandidaternas personvalskampanjer. finns fortfarandeDetav

andra faktorer kan hamånga spelat Hemsideanvändandetin.som
fortfarandekan skenbart och förklara med hjälp andraattvara av

kampanjaktiviteter har behandlatjag inte dennai artikel.som

Vad innebär IT för valkampanjerna och
demokratin

Än länge har enbart tämligenså liten andel riksdagskandida-en av
sig internethemsidor valkampanjen.i Endastanvänt 13terna av

hade hemsida inför riksdagsvalet och så1998procent en egen som
hade avancerad och utbyggd hemsida. och medItre procent en per-

sonvalsinslaget kan dock hemsidorna ändå ha betydelse eftersom de
kan väljarna bättre beslutsunderlag det gällernär personröst-ettge
ningen. väljare har tillgång tillDe kan dettaInternet sättsom
mycket enkelt information de olika kandidaterna ställerom som

för det de tänktparti den aktuellai valkretsen och vadröstaupp
eventuellt skiljer dem informationMotsvarandeåt. andraisom

medier kan erhålla.svår attvara
finns faraDet i liten del kandidaternaså utnyttjadeatten en av

den teknikens möjligheter, särskilt användandet ojämntärnya om
fördelat mellan olika kandidater. Redangrupper av svaga grupper
kan minskad riksdagenrepresentation i och ytterligare försvagas

väljarna finner informationinte den ochnågon där-attgenom om
med kanske heller läggerinte sin dem.personröst

farhågornadel angående spridningenEn den teknikenav av nya
Ävenbland politikerna blev dock besannade.inte det någotom var

vanligare manliga kandidater använde hemsidor kvinnligaän äratt
skillnaden mellan könen synnerligen liten och saknar förmodligen
betydelse. heller förstaDet inte handi kandidaterså attvar unga

har med denvuxit tekniken fanns representeradesom upp nya
Sambandet mellan ålder och hemsideanvändandenätet. var mer

komplicerat Kandidaterna mellan ochså. relativtår,än 26 35 en ung
flitigast Samtidigt använde den äldsta ålders-nätet.grupp, var

hemsidor i utsträckning den vilket gårstörre ängruppen yngsta,
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de-således ingetföreliggerförväntningarna. Det störretvärtemot
teknikendenspridningengällervadproblemmokratiskt nyaav

olika åldersgrup-elleroch kvinnorgällervadpolitikernabland män

per.
använda sigdäremotvisadeStockholmsområdet sigKandidater i

kandidaterutsträckningbetydligthemsidoravancerade i änstörreav
normaltvilkaMalmöområdet,ochGöteborgs-landet.i resten av

uppvisade där-storstadsområdena,begreppetinkluderasbrukar i
landet. Detskillnad ärinte någon större restengentemot avemot

får lägga sinendastväljarnatänka personröstdock viktigt attatt
Därmedvalkrets.derasställer ikandidatnågon egenuppsom

kandidater såolikamellansnedvridningingenuppstår avgrupper
detkan såValkretsar jämn. Däremotfördelningen inomlänge är vara

väljarna ibeslutsunderlagbättrefårStockholmväljarna äni ettatt
kandidaternainformationsökerdeförutsattlandet,övriga omatt

Internet.
benägenhetochlistplaceringmellan högsambandetstarkaDet

kandidaterblandhar påvisatsinternethemsidor äranvända somatt
politikerresursstarkahandförstatill ianledning Attdock oro.en

betyderfannslistorna Internetkandidater högtoch attuppe
ställetposition ibefintliga elitensdenförstärktharmedietdet nya

demokra-inflytande.eftersatta Internetsför deöka gruppernasatt
väljareförverkligats. Desåledes intepotential hartiska ännu som

infor-hjälpmedpersonvalettillställningkunnahade hoppats avta
med infor-fått nöja sigutsträckninghar ifrånmation Internet stor

använde sigkandidaterna, övrigaplaceradehögstdemation om
demokra-allvarligdethemsidor. Jag ensomsparsamt serytterst av

förbeslutsunderlag Internetbrist väljarnas personröstan-tisk att
kandidater.placeradetill högtbegränsatutsträckningdet i varstor

väljarnaseffektereventuellahemsidornasanalysenAtt per-av
det åtminstonevisadedessutombristersonröstande sina atttrots

angelägnaredetinterneteffektutesluta äninte görgår attatt en
listorna, inedlängrekandidater,andelhoppas ävenstörreatt en

valkampanjerna.hemsidor ianvända sigkommerframtiden av
varieradehemsidoranvände sigkandidaterandelenAtt avsom
problemdemokratisktingetmellan partiernakraftigt störreutgör

valhandförstasvenska valsystemet idettanke ärmed ettatt
Allakandidater.mellanvalhandandraoch imellan partier par-ett

därpresenterade partietsochrepresenteradefannstierna nätet
väljareför partierslättare vissaklartdetpolitik. Däremot taattvar

förinformationhjälp Internetmedpersonvalettill änställning av
kandidaternadessutomverkarharväljare.partiers Somandra sett
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ha sitt kampanjkulturpartis i utsträckning i sitt valstyrts av stor att
använda sig internethemsida eller inte. Rationella övervägan-av en
den kampanjkanalen effektivitet förInternets deras delom egen
tycks däremot ha haftinte betydelse.någon kandidater-Attstörre

benägenhet använda hemsida i valkampanjen beroendeatt ärnas en
deras partis inställning till personval och kampanjkultur i övrigtav

kan tecken fortfarandepartierna behållerettses som att greppet
riksdagskandidaterna personvalsinslaget. kam-Partiernasom trots

panjkultur kan alltså ha bidragit till relativt liten andel allaatt en av
kandidater använde sig internethemsida valrörelsen.i Dåav en per-
sonvalsmöjligheten har införts torde det åtminstone ligga väljarnasi
intresse bra beslutsunderlagså möjligt för personvalet,att ett som

partisympati. Det naturligtvis beklagligt partiernasäroavsett om
kampanjkultur blockerar och bromsar användandet denav nya
tekniken och de möjligheter den innebär. kan tillInternet exempel
användas till förbättra kontakten och kommunikationen mellanatt
medborgare och politiker eller åtminstone politikernagöra mer
synliga för väljarna.

innehållsanalysenFrån hemsidornas budskap framkomav ett par
mycket tydliga resultat. Hemsidorna visade tillsig del beståstor av
personlig information kandidaterna och partisammanhållningenom

lägre tidigarei undersökningar. Mina resultatän visade kan-var att
didaterna ganskai utsträckning hade valt valfrågor. Kanskestor egna

hemsidornas form kandidaterna bete sig indivi-uppmuntrar att som
der och betona sina åsikter framför dåpartiets enskild poli-egna en
tiker naturligt för innehålletstår hemsida.en

det troligtDå datoranvändningen kommer fortsättaär att stegras
den framtiden och allt fler människor kommernärmaste användaatt

kan dessInternet betydelse öka politiskai sammanhang.även Det är
då möjligt Internet hemsidornas naturligt personligaatt genom
karaktär kommer förstärka och påskynda den individualisering av
politiken kan vidtaga personvalsinslag har introducerats.närsom ett

säkerFör det kampanjmediet hari sig bidragit tillatt attvara nya
den ökade individualiseringen kampanjbudskapen krävs emeller-av
tid utökad undersökning där kampanjmaterial, tillävenen annat
exempel broschyrer inkluderas. Mina resultat och tyderresonemang
dock fallet. denså högaDå andelen personligaär egenskaperatt

hemsidorna gäller de inte uppmanade till kryssningäven ochsom
därmed kan bedrivit personvalskampanj detta troligare.är änanses

Huruvida ökad individualisering politiken och valrörelsernaen av
bra eller dåligt för demokratin finns detär skilda åsikter och ärom

inte någonting jag behandla ytterligare. dockDet troligtämnar är att
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tillinternethemsidor,här formtekniken, iden uppmuntraravnya
åsikter,personligaföra sinaför politikerlättoch det ettgör utatt

Tankendeminformationochbudskap, personer.somomeget mer
skaväljarnarimligtvispersonvalet kan intebakom att per-vara

blandoch väljapersonlighetefter kandidaternasenbartsonrösta
ochåsikter priorite-politiskaidentiskahari övrigtkandidater som

efter små,vissa,derimligaredet änringar. Då röstarär omatt
hemsidordessasbörkandidaterna intemellanåsiktsskillnader ute-

innehöllhemsidornainformation. Attpersonligslutande bestå enav
problem såkaninformation intepersonligandel ettsomsesstor

väljare kansakfrågor.behandlar Mångakandidaternalänge även
kandidaternainformationdosuppskatta visssäkert per-somomen

hemsidorna ingenhelabehandlade tioEmellertid procent avsoner.
mycketbestod så 21huvudsakfråga Dessutomöver pro-somtaget.

femtedel dis-mindrehemsidor tillkandidaternas än avencent av
politiken,självaalltsåhemsidordelsakfrågor. Påkussion ärenom

Även berörendastdetskymundan.definitivt isakfrågorna, enom
Väl-varningssignal.bör dettahemsidornadelmindre som ensesav

riskerarpersonvaletdet gällerbeslutsunderlag Internetjarnas när
sakfrågor sinatalarpolitikerallaundermåligt intebli omatt om

hemsidor.
poli-ochmedborgaremellankommunikationexempelEtt att

debland såmedietdet visasmedunderlättaskantiker annat avnya
hem-sinaharkandidaterdelväljarkontraktkallade upprättaten

för sittriktlinjerantaluppställeroch konkretde tydligtdärsidor ett
kandidatervallöften.och ibland Dessahandlande riksdageni även

väljareinformera sinaregelbundetoftaerbjöd dessutomsig omatt
väljarna viameddessadiskuteraställningstaganden ochpolitiskasina

skapaalltsåkandidater harellerhemsidan Dessa attsatsate-post.
nätverksådanaKanske kanväljarna.tillpersonlig relationen mer

enskildefrån denväljarnaformer serviceoch dylika gentemotav
förbättrad kommuni-tillbidragasiktlängresidakandidatens

blandkan alltsåKandidatervalda.väljare ochmellankation annat
tekni-parti.oberoende sitt Densigdetta göraävensätt nyaavmer

kommunikationen.underlättarollspelahärken kan attgenomen
längreförst sigkanske visarteknikendeneffekterSådana nyaav

aktivt harkandidaterÄn oerhörtdockdetlängesikt. så är som
kommunikationenunderlättaföranvändaförsökt Internet att

ellerkalendariumlägga sittexempeltill nätet upp-utattgenom
meddelande-kalladedemkontakta via såmedborgare attmuntra

rutor.
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det dåHur med väljarnas intresse för politikernas internet-var
satsningar tillfället harFör jag inga uppgifter väljarnas utnytt-om
jande enskilda riksdagskandidaters hemsidor under valrörelsenav

endast deras utnyttjande partiernas hemsidor. Som jagutan om av
tidigare besökte 200 ellernämnt OOO någon några parti-personer av

hemsidor under valrörelsen. kan tyckasDet låg siffra,ernas vara en
bör då tänka de valmöten partierna håller under val-men att

kampanjerna allmänheti besöks cirka drygt750 OOO tioav personer
väljarna.58 väl inarbetatEtt kampanjinslagprocent av torgmö-som

besöktes således endast fyra gånger så mångaten av personer som
partiernas internethemsidor. kanDet påpekas partiernasäven att
valarbetare under 1980-talet brukade knacka dörr hos ungefär

medborgare.250 OOO begrundarOm den tid och energi som
krävs för medborgarenå hemmen250 OOO i och jämför med detatt

kampanjmediets publik framstårZOOnärmare 000nya personer
förändringspotentialInternets tydligt. lär dessutomInternet öka sin

publik framtidai valkampanjer då långt ifrån alla väljare harännu
tillgång till undersökningInternet. En har dessutomSKOP visatav

fjärdedel ungdomar åldernnärmare i år sig16-25att sägeren av
helst vilja ha information valrörelse.6°Internet i nästagenom

Avslutning
Även farhågorna angående ojämn spridning den tek-om en av nya
niken mellan manliga och kvinnliga kandidater och mellan olika
åldersgrupper inte besannades det viktigt komma ihågär att att an-
vändandet internethemsidor valkampanjeni i ochmångt1998av
mycket elitfenomen. demokratins ochFör väljarnas skull fårettvar

hoppas kandidater längre ned partiernas vallistoräven iatt
framtiden kommer använda sig Internet i utsträckning. Istörreav

fall kommer det mediet kanske bara bidraga tillannat nya att ytter-
ligare stärka den existerande elitens position.

Internet kampanjkanal kan bidraga till ytterligareävensom att
förstärka den personvalsinslaget rådande trenden med ökadgenom
individualisering politiken och ökat fokus kandidaternaav som

dettaOm ellerpositivt förnegativt demokratin kanär detpersoner.
finnas olika åsikter ändockDet viktigt uppmärksamärom. att vara

fenomenet.
jag harDå inte gjort någon empirisk undersökning kommuni-av

kationen mellan medborgare och politiker under valrörelsen medelst
exempelvis det huruvidasvårt den teknikenär sägae-post att nya
hittills har bidragit till förbättrad kommunikation mellan väljareen
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harriksdagskandidaterantalmycket litetendastvalda.och Att ett
vidanträffbaradeinformeramöjligheternautnyttjat äratt varom

exempel sitttillvalrörelsenundertillfällen göraolika attgenom
meddelande-kontakttillgängligt ellerschema uppmuntrat genom

skett ihar någonintedocktyder så störreännu ut-attrutor
sträckning.

trevandeförstadesannolikt endastharDet är stegen ensett
relativtlängei Sverige såPolitikinslagen Internet änär ettväg.

riksdagspar-samtligaharVisserligenfenomen.marginellt och nytt
fortfarandedockhemsidor år. Dethaft i tvåtier en-snart varegna

ungefärriksdagskandidaterna,del 13litenmycketdast aven
valrörelsen.hemsida Detiformhade någon egenavprocent, som

ständigområde iexpansivtföreliggande artikelstuderats i är ettsom
framför alltkanskeeuropaparlamentsvalet,Redanförändring. i men

heltbildenkanriksdagsval,ordinariei nästa annan.vara en

Noter
Statsvetenskapligavidvidareutveckling D-uppsatsartikel1Följande är av enen

Göteborg.iinstitutionen
Sundström.AnnikaochEmbrénförordet2Elger, ur81998, avs.
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home.htmhome/wwwxelevantknowledgese/

12InterNetGuiden 27.1999,12-1 s.nr
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17Det del sidorså iblandär även Internet tillgängligainte för kortareatt ären entid. kan handlaDet sidorna uppdateras, tekniska problem, ellergörsattom om,
helt enkelt inaktuella eller felaktiga länkar. Under materialinsamlingen hände det

fannjag länk till kandidats hemsida sedan visade fungera.sig inteatt en en som
kan dåMan tänka detsig falli vissa endast tillfälligt problem ochatt ettvar att

hemsidan normalt fungerade. handlarDet totalt kandidater32 jagsett sett om somendast fann icke-fungerande länkar till. dockJag det kan rimligtattanser attvara
andelen kandidater med icke-fungerande hemsidor någorlundaantaga att är

konstant. denOm varierar torde andelenså icke fungerande hemsidor minska
valet kommer eftersom viktennärmare informationen finns tillgänglig dåattav

ökar.
18Mätningen inte särskilt exakt då den omfattarär samtliga kandidater, det vill säga

totalurval. de fall smalareI spalter eller textstorlek har förekommit harett större
försöktjag kompensera för detta falli vissa kopiera tillöverattgenom texten ett

ordbehandlingsprogram för lättare kunna jämföra sidornas textmängd.att
9 Barber, 1999.
2°Mitt insamlade material har här samkörts med den enkätundersökning, Riks-
dagskandidat har utförts1998, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgisom av

uppdrag Rådet för utvärdering val.års Huvudansvarig1998 för undersök-av :w
ningen Martin Brothén. BrothénSe även 1999.var
2 Olsson, ff.1999, 7s.
22 detaljerFör angånde indexvariabeln och den tredelning hemsidorna jagav
använder hänvisas till min D-uppsats.
23Olsson, 1999, 38.s.
2 hel delEn studier internetanvändandet bland befolkningen i har dockav stort
genomförts. Några exempel SOM-undersökningarna och Teldoksär rapporter.
25Holmberg och Petersson, ff.1980, 233s.
u Schmidt, ff.1986, 29s.
27Bergström och Weibull, 1998, 318.s.

Osterman,28 1997, 39-40.s.
Även29 undersökningar visar ökad andel kvinnor har deom senare näteten

fortfarande bit kvar till hälften nätanvändarna. T.ex. Sifoutgöraen att av attanger
42,5 svenskarna kvinnor februariinätet Se1999.procent av var
httpz//www.sifointeractive.com/home/index.html Sidan besökt 28 1999.marsOsterman,3° ff.1998, 41s.
31 kontroll förEn vilka åldersgrupper deni detaljerade indelningen harmer som

de avancerade hemsidornaanvänt visar resultaten från figur imest 2att stort sett
består. Rangordningen åldersgruppernas användarandel densamma för deärav tre

har andel användare. Detstörst åldersgrupperär även igrupper som tresamma somfigur har lägst användarandel2 lägstuppvisar användarandel vad gällersom avan-cerade hemsidor. inbördesDen ordningen har dock ändrats.
32Vad det beror svårt spekulation kanEnär de allrasäga.att attvara yngsta
kandidaterna kanske harinte kandidaturtagit sin lika allvar de äldrestort someller harså partierna benägnavarit de äldsta hjälpande hand.attmer ge en
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skillnaden mellanden relativatill33 kan intressantDet även grupperna,att sevara
bland kvinnornarespektiveandelenlägre ihurvill ärdet mångasäga procent grupp

sannolik-lägrehurbeskrivas mångakanbland Detta även procentmännen.än som
hemsidaanvänderkandidat sigkvinnligvaldför slumpmässigtheten är av enatt en

kandidat.manligvald Denhemsida slumpmässigtavanceradrespektive har än enen
avancerad hemsidamedandelen kvinnor 26skillnaden ärrelativa visar procentatt

andelenlägre män.än
medoch MalmöGöteborgStockholm,klassificerar34 storstadsområden jagSom

dvs. allaStorstockholm,helaräknadesStockholmkringområden. Till postnummer
dess-tillfrånräknades 42999,Göteborg 40000Tillbörjar postnummersom

Till Malmö-Mölndal och Askim.Göteborgsområdet Partille,förtillkommerutom
ochArlövAlnarp,tillpostnummerområderäknades 21999området 20000 samt

Bunkeflostrand.
35Esaiasson, 153.1993, s.

ff.36Gilljam, SOU 1993:63, 151993, s.ur
Österman37 40.1997, s.

enkätundersökning i DN 971102både med38 bildDenna överensstämmer en
ochpersonvalskampanjbedrivariksdagsledamöterhosangående villigheten att

utförd MartinenkätundersökningRiksdags/eandidatfrånresultatet 1998, aven
kandidaternadärGöteborg,Statsvetenskapliga institutionen iBrothén vid

föregåendeunder denpersonvalskampanjbedrivittillfrågades de någonom
valrörelsen.

ochvänsterpartietjämförelse mellaninkludera39Möjligheten ävenatt en
rationellautifrån detemellanskillnaden demdåsocialdemokraterna avvisas

för liten.perspektivet är
betydelse.begränsad Denanvändshär irationellbegreppet°° märke tillLägg enatt

syftarforskningen Esaiasson,tidigare 1993.
medmaterialsamkörning mittstödjas11 kanDetta att avengenomresonemang

medkandidaternaandelRiksdagskandidatfrån visardata 1998 störreatt aven
bedrivithahuvud sighemsidamedhemsida deavancerad överän taget uppger

procent.personvalskampanj 78 50mot
Holmberg,42 ochEsaiasson 1996, 154s.

metodologiska problem ivissadock13Ibid, Det155 värtär samman-noteraatts.
andradetsjälvrapporterade data.första Förför detifrågaStudien byggerhanget.

underskattninginbjuder tillinvändningsfri, denfrågeformuleringen inte avär en
tydligadockResultaten såegenskaper.och personligafrågorlokalabetydelsen ärav

tillförlitliga.torde kunnade ändåatt anses
Återigen metodologiskaföreligger vissaochHolmberg Esaiasson 1988, 199s., dåcirkeldefinition partietsdelvisifråga grundar sigproblem. Resultatet sortsen

sade ha beto-riksdagsledamöter sigflestde frågordefinierasfrågorviktigaste som
valrörelsen.under Se 43.notnat

45Håkansson, 1996, 26.s.
potentiellade posi-positionstagande,kunnaskulle16 budskapMed de varasom

målsätt-klassificerats antingenharde budskaptionsfrågorna, jag somsomavser
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ellerningar handlingsförslag, "böra eller verklighetsbeskriv-"göra". De rena
ningarna, har här alltså"vara", uteslutits.
47Esaiasson, 1993, 153.s.
48 vill dock påpekaJag det givetvis teoretiskt möjligt med påtvingad reklamäratt

möjligheternaInternet, till detta finns redan dag.i Exempelvis kan företagså som
tillhandahåller kostnadsfria internetanslutningar reklamfinansieradevara samma

TV-kanaler. innebär dåDet användarna får finnasätt flyktigasig isom att att
reklamsidor dyker då och då under nätanvändandet. Möjligheten kan givetvisupp

politiker,utnyttjas det inte gjorts vittså jagäven ännuav om vet.
Även49 med konfidensnivå kan förjag90 proportionsskattningaren procent

tämligen felmarginaler. kan deSom vid urval enheter och100stora mest ett om en
population kandidaters hemsidor med hänsyn591 till ändlighets-även tagen
korrektion till helauppgå procentenheter. kommer därför6,8 Jag enbart kunna
uttala mig populationen helhet med rimlig säkerhet.någon delaAttom som upp
materialet och analysera delpopulationer enskilda kandidaterpartiers medförsom
kraftigt ökad statistisk osäkerhet.
5° kandidaternaAtt hemsidasin väljarna kryssa för dem äruppmanar att
dessvärre problematisk indikator bedriva personvalskampanj. Enen att
samkörning med data från Ri/esdags/eandidat visar femtedel de1998 att en av som

hemsidan uppmanade väljarna kryssa dem har angivit de bedrevinteatt att
personvalskampanj.någon har kandidaterDessutom många deangivitsom att

bedrev personvalskampanj inte till kryssning hemsidan.uppmanat
51 bör dockVi här tänka den statistiska osäkerheten hög då jagäratt extra nu
undersöker delpopulationer. Skillnaden ligger därför felmarginaleninom medäven

konfidensnivå 90en procent.
52 de fall lika kandidaterI många inom harparti prioriterat eller flera kam-tvåett
panjfrågor jag vilkamåste skall räknas med bland huvudfrågorpartietsavgöra som

har då heltJag enkelt frågor med lägresätt. kod-i mittannat gett nummer
schema företräde. detaljer angåendeFör kodschemat hänvisas till min D-uppsats.
53 föreligger dockHär statistiskt säkerhetsproblem. bryterjag nedNärett mate-
rialet fårpartivis jag enheter urvalet förså i varje parti osäkerheten bliratt
orimligt dock genomföraJag analysen alla fall eftersomi detämnar kanstor. ses

förstudie generaliserande ambitioner. Vänsterpartiet dockmåstesom en utan
uteslutas då deras fåtaligaingen internetanvändare ingick i urval.mittav
54 bör dock kommaVi ihåg resultatmina medinte statistisk säkerhet kantyvärratt

samtliga riksdasägas använde591 hemsidasig irepresentera som av en
valrörelsen då för enheter undersökta.är
55Intrycket det förekom med positionstagande budskap hemsidor-att sparsamt

förstärks ytterligare så många hadeinte sådana38 någrana attav procentsom
budskap huvudöver taget.
56Kandidater mycket aktiva med minst kampanjaktiviteternatvå harsom var av
tilldelats Övrigavärdet hög variabeln kampanjaktivitet. har tilldelats värdet låg.
Vad gäller offentliga anförande, appelltal och pressmeddelanden kandi-måste
daterna ha de sig aktiviteten tio under valrörel-gångeranvänt änangett att av mer

för räknas mycket aktiva. Angående intervjuer lokala tidningari skallattsen som
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Användandetaktiva.mycketför räknasfyramedverkatde ha minst gånger att som
ja/nej-fråga.valaffischer haroch registreratsvalbroschyrerpersonliga genom enav

räknasvalaffischvalbroschyr ellerpersonligdeDe använt somangett att ensom
kampanjaktivitet.med dennaaktiva

antagandetförkastaÄven detresultatet inte går57 regressionsananlys attattattger
högre andelvalrörelsen Förhemsidoranvändandet i personröster. regres-gavav

för hem-hemsidor ställetavanceradeeffekten ihar analyseratsionsanalysen jag av
12 förförklaradAndelen varianseffekt.hadå de börhuvudsidor störreöver taget

variabelberoendeandelenför medavancerade hemsidor sig ärpersonröster som
dikotomiseradeinkluderarmodell sjudärmultipel minregressionI0,151. en

korrelationsignifikant bivariatsamtliga uppvisaroberoende variabler ensom
avanceradeanvändandetandelen förklarad varians När0,620.95°/o-nivånminst är

Samtligatillförklaradökar andelen variansmodellen 0,637.hemsidor inkluderas i
ingickvariabler i sju-oberoendesignifikanta.fortfarande Deeffekter är som

kampanjaktiviternanämnda person-tidigarefem devariabels-modellen sexvar av
vid multipelsignifikant effektuppvisadedå devalbroschyrer uteslöts inteliga enen

Stockholmkandidat ieller ochlistplacering interegression överst att varasamt
personkrysserhållahadeStockholm mångakandidater svårare äneller iinte att

andra.
Andelenoch Holmberg,Gilljam58 173.1995,Esaiasson, 1990, 351 somsamt s.s.

1980-talet.börjansedannågorlunda konstantharvalmöte varitbesöker något
59Esaiasson, 3581990, s.

decemberInrikesdepartementettill 1998,°° Skandinavisk Opinion AB, rapport
tabell 37
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iElektronisk debatt

politikkommunal
Agneta Ranerup

svenska denUnder de har såväl deni iåren Internetsenaste som
demokra-internationella debatten ha potential ökasagts stor atten

egenskapersamhället. ha särskilt positivatin i Något ärsom anses
lokalt förankrade nätverkl engelska Networks"Communitypå
Schuler lokalt förankrat nätverk i vissservice1996. Ett är en en
stad eller tillgänglig vilket detviaregion Internet,görssom genom

samhällsinformation,möjligt exempelvis del serviceär taatt av
från angelä-kommunala myndigheter och diskutera gemensamma
genheter. medborgarna kanSvenska kommuners hemsidor, där ta
del information ibland diskutera med varandra elek-och viaävenav

förankradetroniska debattfora, exempel lokaltär typett en av
förankrade nätverknätverk. speciellt egenskap hos lokaltpositivEn

de bidra till skapaamerikansk debatt kaninämns är att attsom en
frågorkänsla ochgemenskap iettav engagemang gemensamma

bland medborgare stad elleri region, något många gångeren en som
saknas idag Schuler ibid.:Barber 1997,

generally intended advance social goals, such buildingThey are to as
local decision-ma-involvementcommunity encouraging inawareness,

disadvantageddeveloping opportunitiesking, economic in commu-or
ofThe networks, how-important communitynities. most aspect

fortheir potentialimmense increasing participation in commu-ever,
potential far than that offered traditional mediaaffairs,nity greatera

radio, television. Schulersuch 251996, s.newspapers, oras

effekterfallet skulle användandet kunnaOm så Internetär av ge
frågor faktisktpolitiska högre utsträckning dag bliri iänattsom

och därmedföremål för medborgerligt ävenett engagemang, en
medborgare beslut fattasdiskussion mellan och politiker innan

Buchstein Street 1997.1997,
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följandeden kommer dessajag visionerI texten att nyansera ge-
beskriva konkreta erfarenheter från svenska kommunertvåattnom

hur förankratlokalt nätverk används medborgare tillett attav av
föra politisk debatt. kommuner har studeratjag GöteborgDe ären
och Sölvesborg. frågaövergripande besvaras vilkenDen iärsom
grad diskussionen mellan medborgare och politiker elektroniskai
debattfora har bidragit till ökad demokrati, och vilka förutsättning-

för sådan utveckling framtiden. bakgrund tilli Somärarna en en
erfarenheterna vill inledningsvis beskriva forskningjag ankny-som

till frågan den demokratiska potentialen hos Internet. Förstter om
beskrivs framträdande forskning lokalt förankradeinågra teman om
nätverk och Därefteri beskrivs aspekterEuropa USA. några av
forskning virtuella samhällen, det vill samhällen ellersägaom ge-
menskaper grundas människor har kontakt med varandraattsom

informationsteknologimed hjälp de nödvändigtvisIT, utan attav
Ågrenbor plats eller träffas personligen Croon 8Csamma ens

Nilsson lokalt förankrade nätverken medDeHemer 1998.1998, 8C
elektroniska debattfora finns Göteborg ochi Sölvesborg kansom

slags virtuella samhällen, vilket alltså i sinsägas görturvara en
forskning sådana samhällen förrelevant den följande diskussio-om

Sölvesborgs och Göteborgs lokalt förankrade nätverk har docknen.
till skillnad från andra virtuella samhällen geografisk bind-många en

tillning kommun eller stadsdel. Slutligenviss kortjagen ger en
beskrivning den demokrati ligger till grund för dis-av syn som
kussionen kapitlet.i

förankradeLokalt nätverk

Forskning den demokratiska potentialen hos berörInternetom
företeelser och Exempelvis handlar forskningenmånga iteman. om

vilken medborgare offentlig förvaltninginsyn i Statskon-mån ges
information vilken devia i1998 Internet, måntoret genom ges

möjlighet direkt påverka politiska beslut omröstningatt mer genom
Åström eller delta debattvia elektroniskai iInternet 1998, att

debattfora Olsson al.Tsagarousianou det här1998.1999, Iet
kommer främstavsnittet beröra framträdandejag inågraatt teman

forskning hur olika städer ochi i utnyttjar ITEuropa USAom man
förankradelokalt föri nätverk tillhandahålla information, och iatt

fall elektroniska debattforavissa även
aspekt ofta grundläggande litteraturen med-iEn är attsom anses

förborgarna, demokratiska effekter skall ha till-uppstå, måsteatt

286



AGNETA RANERUP

teknik nödvändig för del informationtill dengång är att tasom av
föreller delta debatt elektroniska fora.via i i Lösning-Internet, att

Erfarenheter fråndetta problem kan dock Greklandvariera.arna
beskriver den nödvändiga tillhandahållashur tekniken kan exempel-

offentliga terminalervis Tsagarousianou 1998. Engenom annan
lösning i Bologna tillhandahålla hemmeniInternetär att som mer
eller mindre för medborgarna, jämlik tillgånggratis så att en garan-

Tambini medborgarnas tillgång1998. Förteras att garantera att
resulterar faktiskt utnyttjande viktigt inslag sådan policyi iär ett en

sprida kunskaper tekniken Tambini ihid..även att om
litteraturen förankradeberör hur de olika lokaltiEtt annat tema

drivsnätverken och vidare. Flera möjligheter kan härinitieras näm-
frivilligaovanligt olika delvis medDet inte organisationer,är attnas.

kommunal anknytning, och driver förankratlokaltinitierar nät-ett
verk exempelvis Amsterdam, ochBerlin Seattlei Francissen 8Csom

Schmidtke Schuler möjlighetBrants 1996. En1998, 1998, ärannan
kommunen själv och drivkraft, exempelvisinitiativtagare iäratt som

Bologna Olsson Tambini tredje alternativ kan1998. Ett1999; vara
forskare skapar lösning sedaninitiativ iatt eget en som provas

olika städer ihid.. mycketTsagarousianou medborgarna självaHur
möjlighet delta utvecklingen olika nätverk och debattforaiattges av

dockvarierar högst andra sammanhang talar sedanIavsevärt. man
flera decennier användarmedverkan utveckling Ehni ITom av

innebär alla eller urval de kom-Ranerup 1996. Det1988, att ett av
mande användarna möjlighet påverka utformningen denattges av
teknik förankra-utvecklas. samband med utveckling lokaltIsom av
de nätverk innebär detta alla medborgare kan potentiellaatt ses som
medverkande sällan förekommermycket iBraa 1996, något som

erfarenheterna.de alternativ medbor-beskrivna Ett attvoreovan
utformar för förenings-själva lokalt nätverk exempelvisettgarna

bruk allmän politisk verksamhet, och sedaneller för och social
kopplar till kommunalt nätverk detdetta Ranerup 1999. Menett

medborgargrupper och drivervanligt initierarär att ett egetmer
lokalt förankrat nätverk, helt förankring,kommunal exempel-utan

stöd frågor Schwartzmed avsikten varandra socialavis iatt ge
1998.

framträdandetredje hur olika inslag de lokalaiEtt är nät-tema
funktionella infrastrukturverkens och påverkar medbor-organisation

debattera. fråganmöjligheter till hands liggerNärmastattgarnas om
den debatten framgårelektroniska eller Vadinte.censureras som
tydligt den motvilja debatt uttrycks i ameri-är mot censur av som
kansk lagstiftning och oberoende vilka grunder denopinion, av
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formsker mildare kontroll haDocter Dutton 1998. En8C är attav
mänsklig moderator läser debatten och bort stötandetaren som

inlägg, eller relevanta.inlägg ämnesmässigt intesom anses vara
ÅgrenSlutligen och hurpåpekar Croon 1998 Benson 19968C

den funktionella strukturen hos debattforumet kan påverka möjlig-
heterna till debatt. möjligt tillhandahållaDet öppet,är att ett

forum för inläggen helt listasostrukturerat debatt där enkelt upp
också tillhandahållabildskärmen den ordning de skrivs. kani Man

debattforum med trädstruktur där olika debattämnen får olikaett en
trädet. den intresserade medborgaren överblicki"grenar" Då ges en

diskussionens olika debattämnen. Debatter kan dessutomöver an-
avlägsnas efter tid, eller lagras under längre tid.tingen viss I gen en

fallet skaffa historiskdet kan deltagare och andra lätt sigsenare en
överblick diskussion har förekommitden Croon 8Cöver som
Ågren ibid

Virtuella samhällen

lokalt förankrat kannätverk svensk kommuniEtt sägas ettvaraen
exempel virtuella samhällen. samhälle3vad benämns Ettsom som
definieras enligt Nationalencyklopedin band 2261995, 16, s. som:

förenade...benämning individer nätverk soci-etten grupp av av
ala relationer med varaktighet och kontinuitet tid.viss Ettöver
virtuellt samhälle eller virtuell gemenskap befolkas sini turen av en

människor kommunicerar med varandra via IT Croon 8Cgrupp som
m.fl.NilssonHemer Jones1998; 8C 1998; 1997a utan attgren

nödvändigtvis ha andra kommunicera med varandra. Mansätt att
behöver alltså bo plats, eller träffas personligen förinte attsamma
kunna tillhöra virtuellt samhälle. ytterligare karak-Ensägas ett
täristisk egenskap människorna virtuellt samhälleinomär att ett
ofta, alltid, ha känsla gemenskap ellerinteän sägsom en av gemen-

efteridéer, eller detta tids kom-småningomså står såsamma upÅgren en
munikation ibid.; RheingoldCroon Någon1994.8C mer
utförlig och definition och kategorisering virtuellagemensam av
samhällen finna Paccagnella mycketlitteraturenisvår 1997,är att
därför forskare studerar sådana samhällen för sig. Demångaatt var
funderar därför eller särskiljande egenskaperinte över gemensamma
hos dem, och skapar den anledningen heller kategorise-inteav en
ring.

Ågren ibid. fyra for-undantag beskriverCroonEtt 8Cär som
för diskus-virtuella samhällen relevant minsätt ärettmer av som
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debattfora.elektroniskapotentialen hosden demokratiskasion om
fö-vill slagsNetworks, detförsta "CommunityEn sägaärtyp en

förank-kallade lokaltamerikansk detreträdesvis variant jagav ovan
nätverketandra användermedborgarna ochrade nätverk, där som

erfarenheternade amerikanska "Communityborpa Iort. avsamma
ideellafrivilliga arbete ochhar enskilda medborgaresNetworks

framträdande roll.särskiltlokalai organisationer enengagemang
ofta förekommande hel-till de Sverigekan i iDetta motsatsses

exempelvis Sölvesborgförankrade nätverkenkommunala lokalt i
nedan. andrakommer diskuteraoch Göteborg, jag En ärtypattsom

kommunicerar ITProfessionella samhällen, där människor via
yrke.formbakgrund igruppintresse, gemensamtettmot ett avav

boendeort imedlemmarna habehöver inteHär somgemensamen
ÅgrenNetworks".samband med Community Croon 8C nämner
samhällen.virtuellaISWorld exempel denna Inomtypett avsom

form yrkesverk-ISWorld har medlemmarna gruppintresse iett av
de diskute-IT-branschensamhet inom nämnare närsom gemensam

enligtinformation tredjeoch utbyter via IT. CroonEn utgörtyprar
Ågren medmänniskor kan skapaPersonliga samhällen8C som

mednämligen kontakterhjälp teknologi möjliggörIT. Dennaav
vidmed företag och i mening, imänniskor, liksom organisationer

enskilde hänsyn tillhelt bestäms denkonstellationer utanavsom
grunden för samhälletoch inteavstånd tidi Här utgör en ge-rum.

förboendeort eller intresse, utangemensamtett gruppenmensam
upprätthållapersonligt vissahar intresse attett rentattsnarare man

fjärde virtuella samhällenkontakter Croon 1997. En typ somav
gemenskaper,författarna tredje platsensbeskriver Denär som

människorför speciellt ändamålhar skapatsinte änannat attett
slags heta linjenkanskall kunna kommunicera. De sägas vara en

urvals-specielladiskuteradär människor kan någravia Internet, utan
ellergmnder intressen nämnare.som gemensamgemensamma

Demokrati och IT

Demokratiutred-direktiv tillbrottstycken regeringensNågra ur
föl-demokrati enligtförhållandet mellan ochbeskriver ITningen

Infor-allvar.Informationsteknologin harjande: gjort sitt intåg
har förändratsoch kommunikationsmönstrenmations- avgö-

markant.information och kunskap har ÖkatUtbudetrande sätt. av
svenskaproblem dagensfinns enligt utredningen idetMen även

möjligheter: Fleraförkan bli utgångspunktensamhälle, avnyasom
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de folkrörelserna tydliga tecken förmågavisar minskadstora att
attrahera medborgarna. Samtidigt ökar medborgarnas totala enga-

olika formeri rörelser eller eller tillfäl-i mindregemang av nya mer
liga strukturer. httpz//www.demokratitorget.gov.se/ Kommitté-
direktiv. Johansson, Göteborgs ledande politiker,Lars etten av ger
exempel detta beskriva lokala styrelser och brukarrådattgenom
för exempelvis skolor och daghem grunden för spirandesom en ny
folkrörelse Klingberg fråga här hur1998. En IT:suppstår ärsom
möjligheter skall kunna användas för understödja människorsatt

sådanai sammanhang och stärka ökande med-ävenengagemang ett
borgerligt allmänheti i angelägenheter.engagemang gemensamma

Användningen demokratiserandeIT i avsikter kan utvärderasav
bakgrund olika politiska ideal Ohlin Segerlund1998; 1997,mot av

Statskontoret ideal här1998.Två särskilt relevanta lyfta fram;är att
dels idealet snabb demokrati, dels idealet star/e demokrati. Detom om
förstnämnda idealet värdesätter kan medborgarna tillfälleITatt ge

Åströmsnabbt sin politiska frågormening i 1998. På såsägaatt
möjliggörs direktdemokrati, där medborgarna antingensätt en

kontinuerligt förmedlar synpunktersina till valda politiker, eller i en
förlängning de roll själva fatta de poli-övertar attsenares genom
tiska besluten. direkta och kontaktenDet med med-engagemanget
borgarna då kan, bakgrunduppstår Demokratiutred-motsom av

beskrivningningens det demokratiska läget, positivt. Enav ses som
möjlig nackdel varken medborgarna eller politikerna medär att
säkerhet för de beslut fattas Barberså 1997;sätttar ansvar som
Segerlund 1997.

andra idealet, den starka demokratin,Det värdesätter ställeti en
genomgripande diskussion med deltagare innan beslutmånga ett
fattas. internationell litteratur omtalas detta idealI med hjälp av
begreppet deliberative democracy Barber ibiøå; Buchstein 1997;
Friedland Street kan med1997, något1996; närmast översättassom
ordet rådslagsdemokratf. förUtmärkande idealet värde-är även
sättandet den demokratin.representativa innebärDetta i sinav tur

diskussioner och bör kompletterasopinionsyttringar med möj-att
Åströmligheten ställa till för de beslut fattasnågonatt svars som

Medborgarnas utanför den1998. politiskaengagemang scenen ses
här speciellt betydelsefullt. då RobertinspirerasMan D.som av

forskning hur medborgaresPutnams aktiva olikaiom engagemang
frivilliga föreningar bidrar till vidare demokratiskt iett engagemang
samhällsfrågor och politiska frågor skullePutnam IT sini1996.

radikalt kunna förbättra medborgarnas möjligheter utbytatur att
information och synpunkter, därföroch också främja deras engage-
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nätverkenmedborgerliga ITdeförlängningen kanI somnyamang.
för kunna påverkaanvändasavgörandemöjliggör sätt att po-ett

plan Castellsolikalitiska beslutsprocesser 1997.
ochdiskussionsfora Göteborginteraktiva iErfarenheterna av

frånmedförsta hand diskuteras inspirationkommerSölvesborg iatt
tillrådslagsdemokrati. innebärellerstark demokrati Detidealet om

funnits dis-fokuserar det harföljandedetexempel jag i enatt om
möjlighetmedborgarnasfrågor,kussion politiska än attsnarareav

elleropinionsundersökningar omröstningar viadelta Internet.i
de-hur elektroniskakapitlet diskuterakommer iJag attresten av

användas för möjliggöraförankrade nätverk kanbattfora lokalti att
frågaövergripandeoch politiker.debatt mellan medborgare Denen

elektro-kommunersvilken grad diskussionen tvåvill besvara ijag iär
vilka förut-demokrati, ochbidragit till ökadniska debattforahar en

be-utveckling framtiden. harför sådan i Jagsättningarna år ovanen
förankradeforskning lokaltframträdandeskrivit inågra teman om

frågor rele-följandevirtuella samhällen, vilketnätverk och gör mest
vanta:

finns Göteborgdebattforaelektroniska iinitierades deHur som0
utveckla-medverkade deoch vilkaoch Sölvesborg, närgrupper

des

tillpolitikernas tillgångmedborgarnas ochhar InternetHur0
främjats de kommunernai två

organisatoriska utformningenfunktionella ochhar denHur av0
möjligheten tillGöteborg påverkatdebattfora Sölvesborg ochi

debatt

vaddebattfora karaktäriserasdebatten interaktivakan deiHur0
för och deföremål debatt,destorlek,gäller dess ärämnen som

debattendeltaroch igrupperpersoner som

medSölvesborg har samlatsGöteborg och inErfarenheterna från
företrädes-ochmed främst politiker tjänstemänhjälp intervjuerav

Kärra-Rödbo,de olika stadsdelarnaliknandeinformatörer och ivis
SölvesborgsrespektiveGöteborgs kommun, iHärlanda och Askim i

elektroniska debattenstuderat den iocksåkommun. harJag tre
debattenunder medan istadsdelar Göteborgi 1997-1998,

bådevillunder jagstuderatsSölvesborg har På så1998. sätt en
från de människoroch synpunkterdebattenkvantitativ bild självaav

debatt-skapandet dessainvolveradehar iolika varitsätt avsom
fora.4
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Göteborg: elektroniska debattfora i tre
stadsdelar

Initiativ förankringsaktiviteteroch

Göteborgs kommun genomfördesI förändring kommu-1990 en av
administrativa indelning, den kallade stadsdelsnämndsre-sånens

formen. Reformen betydelsefullti sig inslag bakgrunden tilliär ett
införandet elektroniska debattfora stadsdelari Göteborg.itreav
Avsikten reformen åstadkomma såväl effektivareattvar genom en
kommunal verksamhet, ökad lokal demokrati. Enligt utvär-som en
deringar har reformengjorts de bristerna finnagår störstasom av att

genomförandeti det demokratiska målet Johansson al. 1998.av et
Införandet exempelvis elektroniska debattfora skulle kunna rådaav
bot del de demokratiska bristerna reformeni densåen av som
uppfattas medborgarna, också antydsnågot politikernaav som av
själva Johansson al. ibid..et

Vad reformeninnebar korthet reformeni Genom integrerades
bl.a. grundskolan, socialtjänsten och kulturverksamheten i Göte-
borgs kommun besluts- och verksamhetsmässigt i och devar en av

stadsdelar infördes. Förändringen innebar21 de politisktattsom
tillsatta stadsdelsnämnderna med lokala politiker be-SDN skulle
sluta verksamheterna alla dessa områden stadsdeli varjeöver

fattasBesluten dockRanerup de ekonomiska1996. inom ramar
bestäms kommunfullmäktige. lokala stadsdelsnämndernaDesom av

stadsdelarnai återspeglar heller det politiskainte läget lokalt, utan
sammansättningen valresultatet Göteborgi helhet.avgörs av som

andra inslag bakgrunden till införandeEtt i elektroniska de-av
battfora kommunens deltagande det kalladei DALI-projektet,såär

projekt Telematikprogrammetinom deninitierats Euro-ett som av
peiska FörkortningenKommissionen. för DeliveryDALI står
and InformationLocalAccess and UnderServices. våren 1996to
erbjöds kommunen deltagare dettai projekt.ersättaatt en annan
Finansieringen Göteborgs deltagande projektet skedde till hälf-iav

med medel från Europeiska ochKommissionen, till hälften medten
kommunala medel. Flera andra europeiska städer redanegna var

engagerade projektet,i exempelvis Barcelona, Bologna, Köln,som
Torino och Toulouse. Projektets övergripande mål användaattvar
multimedia och telematik för förmedla kommunala tilltjänsteratt
medborgarna, också kom blinågot tyngdpunkten projek-iattsom

Göteborg fick möjlighet utforma speciell inriktning sitttet. att en
deltagande, inkluderade demokratiserande avsikter. Iävensom
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för Göteborgs deltagande exempelvismålbeskrivningen attangavs
projektet införa tvåvägskommunikation mellaninomavsåg attman

och medborgare. ville det möjligtpolitiker På så sätt göra attman
debattera elektro-skicka elektronisk till politiker, ie-postpost att

opinionsundersökningarniska debattfora, delta viaiäven attmen
Projektbeskrivning.http://dali.goteborg.se/Internet

fat-erbjudandet delta DALI-projektetBeslutet iatt anta attom
ledande politiker och centraltades nivå itjänstemännågraav

Under ägdeGöteborg intensivti juni 19961996. ettsommaren ar-
bete den tekniska utformningen mindre projektgruppmed i enrum

förmed och IT-konsult. innebarLösningentjänstemän att enen
förse medborgare medstadsdel skapa hemsida och denviss viaen

frågor, ochinformation exempelvis aktuella tillgänglig serviceom
Hemsidanden politiska respektive stadsdelsnämnd.iprocessen

kontakter mellan medborgare och politikerskulle möjliggöraäven
hade sedan projektGöteborgs kommunvia pågåttI 1996e-post. ett

införa dataprogrammet iverksamheten,avsåg Lotus Notesattsom
flexi-vilket fortfarandearbete pågår. Lotus Notesär är ettett som

för slagbelt kan användas lagra olikaatt texterprogram som av
och flexibeltexempelvis debattinlägg både strukturerat sätt.ett

kan ärendes hela handläggningsprocess,samtidigt stödja såDet ett
flexibel tillgång till alla dokument, kan kon-möjliggöratt man men

förutsättning förtrollera har tillgång till dem. tekniskEnvem som
kunna verksamhetdelta DALI-projektet lokalti iatt attvar man en

använde för hantera information ochkunna vissLotus Notes att
den tillgänglig stadsdelens hemsida. arbete medsittvia Genomgöra

införa uppfyllde Härlan-de stadsdelarna Askim,Lotus Notesatt tre
da och därför förutsättningarna för deltaKärra-Rödbo i DALI-att

stadsdel med cirkaAskim invånare,projektet. 21 000är storen
cirka och Härlanda cirkaKärra-Rödbo har invånare9 000 19 000

stadsdelscheferna tillfrågades de ville deltaberördainvånare. De om
förhöstenoch de accepterade erbjudandet. UnderDALI-projekteti

informerades politikerna de lokala stadsdelsnämnderna planer-i om
delta-hösten de formella beslutenoch tidigt 1996 togs omna,

gande.
för medel från Telema-förutsättning Göteborg skulleEn att

Europeiska för delta-tikprogrammet och den sittKommissionen
DALI-projektet hemsidornas användaregande presumtivai attvar
utvecklingsarbetet. Under senhösten involveradesdeltog i 1996

utformadärför medborgargrupper arbetet medolika lokala i att
hemsidan för respektive stadsdel. Askim engagerades pensionärs-I
föreningar, styrelser för kooperativa dagis och skolor arbetet,i me-
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dan de andra stadsdelarna valde tillfråga lokalav-två partiernasatt
delningar det fanns intresserade delta iattom personer som var av
arbetet med DALI-projektet. Under senhösten fram till våren1996

hölls cirka respektive stadsdel medi1997 8-9 möten representanter
för användare stadsdelarnaspresumtiva hemsidor. Deltagarnaav
informerades projektet fick också synpunkteri stort,om men ge
utformningen stadsdelens hemsida och dess innehåll. delSomav en

DALI-projektet förskulle allmänheten tillgängliga datorertreav
placeras stadsdel. frågaivar diskuterades i användargrup-En som

därför exempelvis placeringen dessa datorer, och hurperna var av
eventuella instruktioner till användarna skulle utformas.

Hemsidorna blev tillgängliga för allmänheten vid årsskiftet
lanserades presskonferenser,De resulte-1996/1997. i sin tursom

rade artiklar lokalpressen.i i DALI-projektet ochReportage om
medborgarnas möjlighet information och debattera haratt att

förekommit lokala informationsblad från stadsdelsförvalt-iäven
Askimningarna i och Kärra-Rödbo. Adresserna till hemsidorna

stadsdelsförvaltningarna dagspresseninäranges annonserar om
information berör stadsdelens invånare.som

Medborgarnas tillgångoch politikernas till Internet

lecl DALI-projekteti installerades, nämndeSom jagett som ovan,
publika datorer med uppkoppling till och stadsdelensInternettre

hemsida och de stadsdelarna.i placerades vadDetrevar en av
naturliga samlingspunkter stadsdelarna,ansågs isom vara som

exempelvis bibliotek, Sporthallar, hemtjänstlokal, deävensamten
olika stadsdelsförvaltningarnas kontor. platser där de publikaVissa
datorerna placerades kan föredra säkerhetsskäl,attvara av som
exempelvis dessa finnskontor. personal kan hjälpa med-Där som
borgarna, också har möjlighet förhindra skadegörelse ochattsom

Öppettidernastölder. kvällar och helger dock begränsade.är
Sporthallar och bibliotek har däremot utsträckt öppethål-ett mer
lande. nackdel medborgarna kan känna kontrol-En sigär attannan
lerade och därför mindre benägna använda datorär äratt en som
placerad stadsdelsnämndskontor. Utnyttjandet datorernaett av

dessa kontor därförhar jämförelsevis lågt, enligt uppskatt-varit
från deningar intervjuade tjänstemännen. placeradesDatorerna som

exempelvis publika platser Sporthallar har ianvänts störresom
omfattning, för omfattande skadegörelse.utsattesmen en mer

led i DALI-projektet fyra politikerSom stadsdeliett gavs var
tillgång till dator, kort utbildning AskimInternet. Isamten en om
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och Härlanda fick respektive fp-gruppensen av s-, m-, repre-V-,
respektive stadsdelsnämnd dator med kopplingisentanter en egen

till och de installerades hemma hos respektive politiker. IInternet,
installerastadsdelen Kärra-Rödbo valde däremot att ens-gruppen

skaffade datordator partilokal,i sin sättsamt annat engemensam
för politiker ordföranden Stadsdelsnämnden.ledandesin i V-, m-
och fp-gruppen valde dock datorn till sina representan-att ge en av

de andra stadsdelarna. innebari Dettasättter samma som sam-
manfattningsvis fyra politiker kan stadsdelensvianås e-postatt

politikerhemsida Askim och Härlanda, medan totalt tolvi isett
Kärra-Rödbo kan personliga alternativtvianås e-post-gemensamma

första endast skrivaadresser. stadsdelarna valde dessutomDe två att
politiker har e-postadress under stads-de angivit sinsomnamnen

delens hemsida, medan Kärra-Rödbo skrev allaiman namnen
Stadsdelsnämnden, deras e-postadresspolitiker i oavsett om anges

eller inte.

utformningDebattforumets funktionella och organisatoriska

debattforaSamtliga stadsdelars uppbyggda de olikavisarsåär att
ämnesområden.aktuella inlägg debatten uppdelade lös-i Denna

tekniskt implementeradning i Lotus Notes.är sett programmet
förhar beskrivit speciellt lämpatjagDetta är, attovan,program som

lagra skriftligt material organiserad struktur kan byggasi en som
huvudrubriker,gradvis. Debattinläggen under olikavisas som

Boende/Mark, Miljö,exempelvis Föreningar/Organisationer, Tra-
Övrigtfik/ hämtadeKommunikation, Utbildning och med exempel

från för bestäms lokalt ochAskim. Rubriker olika ämnesområden
inklusive kategorimellan till möjliga "övrigt.varierar sju nio en

omfattandedebatten speciell fråga skulle bli kanVissiOm en en ny
exempelvisrubrik skapas. Askim har den möjligheten utnyttjats,I

enskilda har specielldebatter vägprojekt kunnatnär ges enom
rubrik, skild från huvudrubriken Trafik/ Kommunikation. sådanEn
förändring kan den lokala administrerarinitieras tjänstemanav som

utföras central utanfördebatten, tekniker nivåmåstemen av en
stadsdelen.

debattfora knappStadsdelarnas elektroniska kan nås genom en
Debatf deras respektive hemsida. debat-med rubriken För att

fyra frånmedborgare klicka igenom nivåersig Göte-måstetera en
debattforum.borgs hemsida för komma till stadsdelens Ettatt

debattinlägg från medborgare eller politiker knappviagörsen en
med rubriken Debatt hemsidan. väljer då vilken kategoriMan
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inlägget skall tillhöra. Debattörens detmåste ärnamn anges, men
möjligt publicera inlägg under Insändarskribentersignatur.att var-

för rasistiska, pornografiska och ärekränkande inlägg inteattnas
kommer publiceras. också frånmöjligt hemsidan skrivaDet äratt att
brev direkt till politiker Både debattinlägg ochvia e-post.en e-
postbrev blir allmän handling den de behandlar frågai månen en av

informationenkommunal karaktär. insända debatt-I även attanges
efterinlägg kommer bort den aktuella debatten cirka tvåatt tas ur

veckor, och de finns då tillgängliga debattarkiv lätti vianåsett som
stadsdelens hemsida.

debattinläggen publiceras kontrolleras de den tjänstemanInnan av
administrerar debatten. eller hon till inläggenHan attsom ser

uppfyller de beskrivna debattreglerna. Publicering sker dagli-ovan
fredag. uppgiftermåndag till inlägget det gjor-I närgen anges om

des, Debattforaskribentens eller Härlandasignatur isamt namn.
och Askim har stängda under till exempel sommarperiodenvarit

och grund den ansvarige tjänstemannens1997 1998 semester.av

Tabell Debattinlägg från olika Askim, Kärra-Rödboigrupper
och Härlanda 1997-1998

Askim Kärra-Rödbo Härlanda

1997

Allmänhet 107 37 28

Politiker 31 27

Tjänstemän 2 4 2

1998

Allmänhet 91 13 8

Politiker 20 2 3

Tjänstemän 4 1 0

innehållDebattens storlek, deltagare och

Debatten har under undersökningsperioden mycketvarierat i stor-
framgårlek mellan stadsdelarna. Tabell debatten AskimiAv 1 att

innehöll inlägg, medan den Kärra-Rödbo och Härlandai1997 140
endast innehöll cirka tredjedel respektive fjärdedel dettaen en av
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Debatten dehade Askim inlägg. iantal inlägg. Under två1998 115
flesta inläg-då heltandra stadsdelarna hade Denästan avstannat. av

fannspolitiker. Askimgjordes medborgare, och några Iavgen av
vardera.med flertal inläggdock politiker bidrogtvå ettsom

och HärlandaAskim, Kärra-RödboTabell Debattämnen i
1997-1998

HärlandaAskim Kärra-Fiödbo

1997
Miljö 23
Trafik/kommunikation 56
Övrigt 25
Stadsdelsnämnden
Boende/Mark
Välj kategori
Utbildning övrigt
Grundskola
Fritid/kultur
Barnomsorg
Föreningar/organisationer
Askim kommunegen
Handikapp

1998
Miljö
Trafik/kommunikation
Övrigt
Stadsdelsnämnden
Boende/Mark

kategoriVälj
Utbildning övrigt
Grundskola
Fritid/kultur
Barnomsorg
Föreningar/organisationer
Askim kommunegen
Handikapp
Östra Trollåsen
Resursfördelningsmodellen
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diskussionen Askim debatterades främst,i framgårI som av
Tabell frågor kring byggandet och reglerandet väg-trafikenav
under rubriken Trafik/kommunikation respektive Miljö. Ett annat
vanligt huruvida Askim skulle tillhöra Göteborgs kommunämne var

framtiden.i del denna debatt döljer under andraEn sigäven av
rubriker, sedan september fick den rubrik. Under1997men en egen
hösten fortsatte debatten, under den rubriken1998 men nya
Resursförelningsmodellen. förekomövrigt sporadisk debattI ien
stadsdelarna spridda frågor. dock HärlandasVärt nämna ärattom
debatt under skolfrågor flertalmed längreseriösa in-1997 ettom
lägg, dock från politiker.utan svar

Sölvesborg: kommunaltett gemensamt
elektroniskt debattforum

Initiativ och förankringsaktiviteter

viktig aspekt bakgrundeni till SölvesborgsEn elektroniska debatt-
forum de medborgarkontor kommunen har drivittvå sedanär som

och tillhandahåller brett spektrum information.1992, ettsom av
Handläggarna dessa kontor hafthar tillgång till datoriseratett
stöd för arbete,sitt teknik blev tillgänglig gradvis börja-närsom ny
de bli föråldrat. viktig aspekt bakgrunden kommunensEn i ärannan
aktiviteter det gäller IT-projektinitiera och söka medel förnär att
detta. Under hösten initierade centralnågra tjänstemän nivå1996

kommuneni ansökan till strukturfond Mål2, avsiktenmedEU:sen
olika förbättra kommunens tekniska infrastruktur. Pro-sättatt

jektet benämndes Morgondagens småstad, och medel erhölls till
förstudie Under planerad andra detta1996-1997.en etappen av

projekt kommunen genomföra delprojekt.avsåg villeManatt sex
bland tillhandahålla samhällsservice förbättravia IT, IT-stödetannat

skolorna,i skapa IT-relaterade utbildningar, främja näringslivsut-
veckling, medborgarna tillgång tillgratis ocksåInternet,ge men
genomföra bred folkbildningsinsats rörande ITen
httpz//Wwwsolvesborgse/ kommuninfo/ Sölvesborgs kommuns
IT-projekt. fickTyvärr kommunen fråninte medel önskadiEU
omfattning för denna andra projektet. stället erhöll kom-Ietapp av

medel från KK-stiftelsen för förbättring IT-stödet imunen en av
kommunens skolor, de skulle kunna försesså med uppkoppling-att

till och eleverna med e-postadresser. fickInternet, stödvisstEttar
också från NUTEK finansie-ITYP-programmet, vilketman genom
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tillhandahålla samhällsservicerade projekt med avsikten viaattett
genomföras dekunde detta delprojektIT. På så ävensätt av sex
infördes exempelvisprojekt planerades. Under 1997-1998 ensom
intresseanmälan förmöjlighet kommunens hemsidavia göraatt

och elektronisk blankett ansökabokning turiststugor viaattav en
december infördes möjlighetenbarnomsorg. I 1997 även attom

elektroniskt debattforum.delta debatti via ett
hemsida helhet, liksom själva detInnehållet kommunensi som
utformadeselektroniska debattforumet, under hösten 1997 av en

projektgrupp medlemmar utgjordes olika kommunala tjäns-vars av
företrädesvis med kommunenscentral verksammanivå,temän

stöd teknisk kon-medborgarkontor. arbetet hadeI även av enman
med idénsult. också denna projektgrupp kornDet ettomvar som

debattforum. förankrades hos kommunens ledan-elektroniskt Idén
Åberg. uppfatt-skapade politiker, kommunalrådet Jens För att en

erfarenhe-innehåll hemsidan utnyttjades delslämpligtning om
infor-fanns medborgarkontor vilkenkommunensterna avsom

erfarenheterna datoriserademedborgare önskar, dels detmation av
Hemsidan fickstöd handläggarna kontoren hade använt. ettsom

kommunala frågor,brett innehåll med information aktuellaom
fritidsaktiviteter, utbildning, vård och med-turism, omsorg, men

föra diskussionborgarna möjlighet politiskockså viaattgavs enen
elektroniskt debattforum. interaktiva inslageni DeInternet ett mer

begränsadevad gäller tillhandahålla till medborgarna sigserviceatt
under endast ovanstående exempel från och barn-till turism1998

alltförDebattforumet introducerades reklam. Enstorutanomsorg.
de inblandade detbeskrev det helatjänstemännen smögsattsomav

kommunen adressen till hemsidan olikapublicerar iigång". Däremot
har behov och spridasammanhang där attav annonseraman

information, till exempel och närradio.i presssom

tillgångpolitikernas till internetMedborgarnas och

samband med kom-publika datorer installeradesspeciella iInga att
årsskiftetdebattforumet introducerades vidhemsida ochmunens

medfanns sedan tidigare publika datorertvåDäremot1997-1998.
ochmedborgarkontoren stadshusetuppkoppling till i iInternet

Vadförorten datorer huvudbiblioteket.Mjällby, samt tre som
infördesIT-värdshus underlokalt benämns ivåren två1998som

specifikt för Blekinge.mindre kommunen,i något ärorter som
hembygdsföreningar ochsamarbete med lokala IT-sköts iDessa

andra länsstyrelsen ochBlekinge samarbetsorgan mellan blandett
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högskolan. medborgarna tillgång till ocksåHär Internet,ges men
till kurser riktade speciellt till exempelvisInternet ärom som pen-

Undersionärer. har också kommunens skolor fått tillgång till1998
och e-postadresser till eleverna. Samtidigt har det funnitsInternet

omfattande ambitioner sprida bland kommunensInternetattmer
medborgare. kommunens IT-projekt Morgondagens småstadI
http:/ www.solvesborg.se/ kommuninfo/ Sölvesborgs kommuns IT-/
projekt beskrivs planerna projekt där kommunens allaett
hushåll eftertillgång till ha deltagit kor-gratis iInternet, attges en

utbildning. Syftet med detta de kommunenIT-satsningartare attvar
jskulle bred folklig förankring. grund uteblivna medelPågör en av

har, beskrev föregående dettajag i avsnitt, projekt kunnatintesom
genomföras.

strategisk det gäller diskussion kommunalaEn närgrupp om po-
litiska frågor naturligtvis kommunens politiker. Politikerna iär
Sölvesborg har datorertillgång till ochinte givits Internet ettsom
led introduktionen debattforumet.i politiker med arbetsrumFemav

stadshuset har däremot sammanhangi tillgång till dator, medi annat
åtföljande e-postadress och tillgång till Bland demInternet.
återfinns kommunens kommunalråd andra s-politikers, samt tre
och borgerlig politiker kommunens hemsida finnsPå in-en
formation möjligheten skicka till dessa politiker, lik-att e-postom

ledande politiker e-postadress.övrigaäven utansom namnen

Debattforumets funktionella och organisatoriska utformning

Presumtiva debattörer Sölvesborgs kommun kan, liknandei ett
Göteborg, inlägg knapp rubrikeni medviasätt göra ettsom en

Debatt kommunens hemsida. Debattforumet uppbyggt såär att
det alla inlägg debatt frågeställning,visar i viss med deten om en

inlägget lång lista. inläggi varje rubrik,visasFöröverstsenaste en
debattörens eller datum och försignatur tid debattinlägget,namn,
och 20-tal inledande ord inlägget. Debattörerna informerasett ur

de och adress, det möjligtmåste äratt samt attom ange namn om
framträda enbart under Inläggensignatur. publicerasInternetatt

direkt efter debattören har skickat dem dock eftervia Internet,att
i snabb automatisk kontroll "svordomsindikator formimoten en av

lista ord får förekomma debattinlägginte publice-ien som som
Ordlistan denna automatiska kontrolli kan byggas deras. av

tjänstemän arbetar med hemsidan. Allmänhetensom uppmanas
också påtala stötande inlägg, ansvarig kanså tjänstemanatt att
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förbehållerplocka dem.bort sig i sinKommunen rättentur att
förtillhör aktuella debatt.plocka bort inlägg detinte ämnetsom

och medintroduceras med kortaktuella debattämnetDet text,en
harutförligt informationsmaterial. Under våren 1998ett mer

debattforum handlatSölvesborgs elektroniskadebatten i ettom
hus",förslag bygga turistanläggning, Elementensstörreatt enen

debattforumetplats kommunen. Vid introduktionen ansågviss i av
med medborgarkontorenbåde den arbetartjänstemän somgrupp

ledande politiker detta aktuellt ochoch kommunens ämne vara
debattforumet medför elektroniska har alltså,lämpligt debatt. Det

för till ochförsta denna diskussioninlägg varit10/12 1997, öppetett
fram oktobermed och till mittenjuni Sommaren 19981998. av var

efterlystes förslag fråndebattforumet Under stängningenstängt.
för debatt.allmänheten intressanta ämnennya

infor-skötts fyra medHemsidan har under tjänstemänåret av
mationsuppgifter arbetar med kommunens medborgarkontor.som

aktuellasinsemellan kandiskuterarDessa ämnen som varapersoner
förslag från ochför debatt, och efterlyser sådana andra tjänstemän

idénfrån Under uppstod dennapolitiker. ivåren 1998 attgrupp om
fortfarande rörandeha flera parallella debatter, dock ämnen som

ställdefrån sida. kommunalrådbestäms kommunens Kommunens
Eftertill möjligheten. debattens avslutandeocksåsig positiv som-
från formelltavlägsnades inläggen hemsidan, de1998 ärmenmaren

finnssökmöjlighettillgängliga för medborgarna. direktNågonsett
introdu-Vid introduktionen oktoberdock hemsidan.inte via 1998

införandetdebattämne, nämligen kom-cerades igågatorett nytt av
erbjöds slutligen medbor-centrala delar. novemberI 1998munens

fritt frågordebatt där själva kunde väljadelta iävenatt en mangarna
nedan.diskutera seatt

innehålldeltagare ochDebattens storlek,

medmed december till och jagoch juniFrån 1997 1998 var, som
förelektroniska debattforumnämnde Sölvesborgs öppet enovan,

förslag bygga turistanläggning;diskussion Expo-störreattett enav
följde periodomfattade inlägg underdebattDen 50 avsom enseum.

från dels fem inläggmånader. dessa kom politiker,cirka Sju avsex
Åberg, inlägg från kristdemo-från kommunalrådet dels tvåJens en

inläggen handladekratisk politiker. Cirka tredjedel om varen av
cirka tredjedel hur den skulleanläggningen skulle placeras, omen

enstaka inlägg innehöll synpunkterfinansieras och några om
uppfattades bra eller dåligt.byggandet anläggningen Intres-somav
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också cirka tredjedel inläggen handlade självaärsant att en av om
debatten det elektroniska debattforumet.i Medborgarna efterlyste
här politikernas deltagande debatten, ochi synpunkter ettgav om
debattforum tillgängligt via lämpligt hu-Internetgörs är översom
vud debatten hade började debattörerNär pågått nåtaget. ett tag .åbergra

förslag debattämnen. Kommunalrådet kom-Jensge nya
ledande politiker, uttryck föri intervju besvi-vissmunens gav en en

kelse rörande den relativt begränsade debatten.sett
oktober öppnade debattforumet för allmänheten,I åter1998

efter ha under cirka ochvarit halv månad. in-Nustängtatt tre en
bjöds allmänheten diskutera det eventuella införandet gå-att av en

centrala Sölvesborg.i kort frågan bifogades,presentationEngata av
karta centrala staden. inlägg förekom debat-iäven 19översamt en

och flestade tillpositiva inlägg korn från politi-gågata. Fyraten, en
ker, medan inläggen efterlyste debattämnen. slutetIsex av nya
november startades dels debatt valfria1998 öppen ämnen,en om
dels debatt sträckningen den friaE22. Imotorvägen om av en
debatten förekom framinlägg till årsskiftet, gjordes20 trevarav av

flestapolitiker. handladeDe sopsortering, berördenågraom men
det lämpliga invandrare firasi de blir svenska medborgare.näratt
Båda dessa initierades medborgare. debattenIämnen motor-av om

förekom inlägg. Sammanfattningsvis gjordes Sölvesborgåtta ivägen
inlägg medborgare, inlägg politiker och inlägg81 15 ettav av av en

undertjänsteman 1998.

Diskussion

Initiativ och förankringsaktiviteter

Sölvesborgs och Göteborgs elektroniska debattfora har båda initie-
del projekt med flera avsikter. förenklatNågotstörrerats som en av

har projekten verka riktningi kommunen skulleavsett att mot att
börja förutnyttja bättre informera kom-Internet sättatt ett om
munal verksamhet, tillhandahålla ochservice via Internet så sätt
effektivisera sådan verksamhet. Projekten har haft måläven attsom

öka kontakternavia mellan medborgare och politiker.Internet iAtt
svenska kommuner föranvända infor-Internet gångatt samma

kommunal effektiviseraverksamhet, sådan verksamhet ochmera om
öka demokratin behöver orealistisktinte mål. projektEttettvara

omfattandeskapar användning och förintresse Internetsom en
bland medborgare kommuni kan mycket uppfyllaväl alla dessaen
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förmedborgarnassyften. till och med intressetroligtvis såDet är att
kankommunalinformera och viaservicesig Internetatt en

föromfattaspridningseffekt och komma intresseäven attettatt
debattfora. dockMedborgarna sigdebattera elektroniska måstei ge

Sölvesborgs och Göteborgsbådetill tåls åtminstone innannågot år
spektrum interaktivtillhandahålla brett servicekommuner kan ett av

från sådandraghjälphemsidor.respektivevia sina Någon större
vidkan kommafunnits hitintills,har alltsåservice inte en sena-men

tidpunkt.re
undantag,det, medytterligare iakttagelse någraEn smärreär att

vilka åtgärdervad gällerhar funnits medveten strategiinte en mer
skallför de demokratiserande målenbör vidtas uppnås. Iattsom

månadermedverkade under cirkaGöteborgs kommun 1996-sex
utvecklingsarbetet kring stads-medborgarelokala i1997 grupper av

elektroniska fora. kontakterinklusive derasdelarnas hemsidor Dessa
medvetetförutnyttjades inte sättatt ett engagera gruppernasmer

förankrade nätverkdebatt. Lokaltelektroniskmedlemmar i aven
däremotNetworks harden Community i USA utgörtyp ensom

oftaföreningsliv, eftersom de har initieratförankring lokalti
fortlöpande engagerade utvecklingenoch iskapandet nätverket ärav

fyraföruttryck sådan strategiSchuler 1996. Ett är attannat en
harGöteborgoch de stadsdelarpolitiker ii tre somen avvar

utbildningdebattfora tillgång till dator ochelektroniska omgavs
förekom Sölvesborg.till dettamotsvarighet inte iNågonInternet.

tillgång till Internetoch politikernasMedborgarnas

ochtillgången till datoreromfattande och jämlik spridningEn av
förutsättning förforskare absolutmångaInternet vara enanses av

Olsson Tsagarousia-demokratiska effekter skall uppstå 1999,att
bakgrundSölvesborg fannsal. intention1998. I att, motet ennou

och kunskapersprida tillgången tilljämlikhetsskäl, Internet omav
ekonomiska skäl dockbland medborgarna,densamma något som av

tillhar begränsat siggenomföras. stället kommunenkundeinte I att
oftamed speciellaverksamhetens respektiveden reguljärainom ram,

och skolor.tillhandahålla biblioteketstatliga medel, IInternet
DALI-projektet, placeratdelGöteborg har däremot, som en avman

stadsdelsnämn-stadsdelarna ochpublika datorer giviti någraut av
stadsdelarnaskolornatillgång till tekniken. idernas politiker På

medspridningSölvesborg,förekommer, iprecis Internetavsom en
kom-också undermedel. Göteborg hardelvis statliga I 1998man

vad gällerformuleratmuncentral strategi Internetnivå göraatten
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tillgängligt för alla medborgare, delvis förverkligadesnågot isom
slutet fickMedborgarna då tillgångåret. till abonnemanggratisav

Enligt uppgift frånInternettjänster. den Internet-operatör som
anlitades har Göteborgs totalt hushåll30 OOO 240 OOOca av accepte-

erbjudandet februari Jurnell Tillgången till ITi1 1999.1999rat
allmänhet och synnerhet hari alltsåInternet värtsetts attsom upp-
märksamma båda kommunerna,i och har också i till-månman av
gängliga ekonomiska försöktmedel förvidta åtgärder öka den.att
Även den allmänna ökningen tillgången till verkarInternetav na-
turligtvis denna riktning. Fackföreningarnasi erbjudande för-om
månliga föravtal datorinköp och delvis subventionerade personal-
köp datorer andra inslag bidrar till snabb spridningärav som en av

Allt dettaInternet. det troligt be-gör änsammantaget attmer en
gränsad tillgång till framtidinom inte kommerInternet atten snar

avgörande hinder för demokratiserande effekter skallett attvara
uppstå.

Vad påtagligt dock politikernas tillgång tillär ärmest attsom
liksom deras inställning till debatteraInternet, i elektroniskaatt

debattfora, har uppmärksammats mycket litet de kommunerna.i två
bortse ifrånDet detta kansvårt orsaken till relativtär att att attvara

politiker har deltagit debatten.i spridningEn Internetsett av
bland politikerna kan också tänkas resultera fleri politiker med en

inställning tillpositiv debattera elektroniskt. ytterligare effektEnatt
antal politiker dag kani kontaktas viastörre änatt ettvore e-post

deras adress hemsidan. rimligtDet ärom att antaanges att en
övervägande andel alla politiker dag har mycketi starktettav
intresse delta debatti bakgrund roll politi-sinatt motav en av som
ker Johansson al. detta har politikernaTrots alltså sällan1998.et

tillgång till de basala förutsättningar krävs dator,ens e-post-som
adress, för bli aktiva deltagare det virtuellaInternet i samhälleatt

lokalt förankrat nätverk kan Paccagnella 1997,sägasettsom vara
vilket naturligtvis demokratiskti hänseende förödande.är

Debattforumens funktionella och organisatoriska utformning

Elektroniska debattfora Göteborgi respektive i Sölvesborg visar
olika valmöjligheter det utformagäller sådana. själv-Detnär äratt
fallet välgrundad bedömningsvårt vilken funktionellgöraatt en av
och organisatorisk utformning lämplig bakgrundär mest motsom

relativt begränsat underlag detta.ett settav som
ganska livlig debatt med kontinuerligtEn deltagande tycks ha

där medborgarna fritt kunde Väljauppstått diskutera iämnen att
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debatteraönskademedborgarnadebattämnenAskim. De varsom
själva intesannolikhetmedpolitikernasådanadessutom störstasom

bliskallAskimhuruvidadebattenexempelvisha valt,skulle omsom
slutetÄven underÖppnadeSölvesborgikommun. avmanegenen

Fri-välja debattämne.frittför medborgarnamöjligheten1998 att
troligtvis iresulterardebattämnenvälja störreheten i sig ettatt

debatten.deltagande idärmedochdebattenförintresse störreett
förvånande idéndenframhålls intelitteraturenI att censur

uttryckafrihetendebatt begränsarmodereringoch/ eller attenav
negativtföroch sigdock ibehöver inteåsikter.olika Detta omvara

innehållerdenochrelevant,blirdebatteninnebärdet attatt mer
faktisktkanformuleringar. Detkränkandeochfärre senaregrova

vilketdebattforumet,lämnarmänniskorochstötandeverka göra att
debatt Duttonpolitisk Docterlivlig 8Cmåletnegativt ärär enom

Söl-sigförekommit idockdebatt harheltEn1998. öppen vare
Göteborgmoderator iKontrollenGöteborg.ellervesborg enav

styrandefungerathabetydelsefullttycks inte sätt avsomett
ibid..befaras Duttonibland Doctervilket 8Cför debatten,agendan

ställetharfår diskutera imedborgarnavilkaStyrningen ämnenav
denovembermedochfram till 1998,Sölvesborgivarit atttrotsstor

debatten.kontrollerademoderatorhadeinte somen
funktio-fordrarfri debattheltpåpekasocksåbörDet enatt en

goddebattforumetutformningorganisatorisknell och gersomav
liksom1996,debattämnenaolika Bensondeöverblick attöver

gamlaförblirinläggendebattenför ibyggs närrutiner att rensaupp
strukturen iteknologiskaantalet.tillomfattande Denföreller

lokaltarbetarmoderatoroch den ärGöteborg NotesLotus som
klaraförförutsättningargodaharstrukturexempel attsomett en

teknologiskadenpunktendenosäkertuppgift.sådan ärMeren
Sölvesborg. Därbyggt iharstrukturorganisatoriskaoch uppman

oöverblickbarblirsnabbtlistalånginläggen iplaceras omsomen
omfattning.fårdebatten störreen

innehållochdeltagarestorlek,Debattens

stadsdelarna i Göte-mycket liten i tvåhar varitDebattvolymen av
Askim.i IrelativtKärra-Rödbo,ochHärlandaborg stormen

politikernasmedandebatten,deltagitaktivt ipolitikerharAskim två
lillablygsamt. Dethar varitstadsdelarnaandradedeltagande i

debattfunnitshar sådet inteberodelsdeltagandet kan storatt
faktisktpolitikernadelsoch deltadelpolitikernaför attatt ta av

fak-stadsdelarnapolitiker imed dedelta. Intervjuervilleinte som
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tiskt har tillgång till tyderInternet vissa dem vid tidpunk-att av
för intervjun tveksamma till delta elektroniski debatt.ten var att en

ocksåIntressant hur i stadsdelarnaär Härlanda mängden av en
längre inlägg från allmänhetens sida skolfrågor föranleddeinteom

från politikerna debattforumet,i debattörerna kontak-svar utan att
tades personligen andra former.i frö till debattEtt potenti-en som
ellt skulle ha effekter rädslagsdemokratiski riktning förs då tillöver

medium där medborgaren i kaninte delta. sådantEttett gemen
demokratiskt ideal värdesätter dels den representativa demokratin,
dels livliga politiska debatter innan politiska beslut fattas.

Debatten i elektroniska debattfora i Göteborg tycks, med
undantag Askim, grund sin låga volym ha haft obetydligaav av
demokratiska effekter. Askim har däremotI det elektroniska de-
battforumet blivit någorlunda väl använd för debatten arena en om
frågor lokalt intresse. bedömningMin detta god bör-ärav äratt en
jan till debatt kan effekter riktningi rådslagsde-en som mot ett
mokratiskt ideal Buchstein Friedland1997, Street1996, 1997. Ett
intresse skapas här för diskussion lokala frågor forumet,via iav
vilken politiker och allmänhet deltar. Detta absolut förutsätt-är en

förning sådant ideal skall uppfyllas.att ett
Diskussionen SölvesborgExposeum i under våren tycks1998om

vid första anblick ha innehållit antal inlägg. Endast tvåen ett stort
politiker har deltagit debatteni och inläggen från medborgarna kan
karaktäriseras korta opinionsyttringar frågani turistanlägg-som om
ningens ekonomi och placering. Dessutom cirka tredjedeltar en av
inläggen politikernas frånvaro debatteni och forumets allmännaupp

Ävenlämplighet för debatt. med tanke den långa debattiden 50är
inlägg inte mycket. heller här fårInte det rådslagsdemokratiska
idealet uppfyllt. Debatten skulle och föri sig, jaganses vara som
redan har påpekat, kunna karaktäriseras korta och direktasom
opinionsyttringar fråga.viss bakgrundöver Mot debattperio-en av
dens längd cirka månader vad gäller harExposeum, den in-sex
byggda snabbheten i Internet utnyttjats i sådan begränsad graden

Åströmidealet snabb demokrati via Internet kaninteatt 1998om
uppfyllt. andraDen debatten i Sölvesborg handladeanses vara om en

skullegågata skapas i stadens och fick ganska litetcentrum, ett
deltagande. Intressant här dock den slutsats drogs,är nämligensom

allmänheten möjlighet fritt välja debattera. denatt ämne Ige att att
fria debatten ville medborgarna under december debattera dels1998
sopsortering, dels invandring. Det kan karaktäriserassenare som en

kontroversiell fråga, politiker dei etablerade partierna intemer som
skulle ha valt diskussionsämne. Huruvida diskussionsom en om i4

306

Q



RANERUPAGNETA

fråga,sig svårdemokratin iökarfrågorinvandrarpolitiska är somen
förGrundläggandekapitel.dettauttömmande ibehandlaskaninte

rasistiskaSölvesborgochGöteborgforaelektroniska i ärde rentatt
diskussionförgårpubliceras.tillåts Varinlägg inte gränsen att en

harrasistisk inteklassificeraskommaskallinvandring somattom
framtidaktuell iblitänkasskulle kunna omän,prövats enmen

ochvanligapolitik blirkommunaldebattfora ielektroniska mer
exempelockså tjänakanDiskussionsämnetflitigt.används sommer

deinitierarallmänheten ämnenkommakanfrågor näruppsom
debatt-exempeltillformmellanhänder idiskuteras, enavutansom

redaktör.

debattelektronisklivligskapaHur en

elektro-debatt ipolitisklivligskapakunnaskulleHur merenman
outnyttjad möj-hitintillsochförsta strategidebattforaniska En en

allmänhet,nätverk ilokalakommunalaförankraaktivtlighet är att
föreningslivetlokaladethossynnerhet,debattfora ielektroniskaoch

frågor.lokalaförmed intressemedborgareandrahosoch grupper
bru-exempelvisskullestrategidemokratiskvidaredel iSom enen

ellerkommunenvårdanrättningarochdagisskolor,förkarråd av
datorer.tillochtilltillgång Internetkunnastadsdelsnämnden ges

internasiniutnyttjade InternetstimulerasdettaGenom egenatt
gradmycket högredskap isamtidigtfårochverksamhet, ett som

frå-politiskakommunaladebatteraelektroniskttill attuppmuntrar
enligtfrågorpolitiskafördetockså intressekansåPå somsättgor.

IT-kommissionenerfarenheterandraochDemokratiutredningen
resultera ifåsmedborgarnablandfinnsKlingberg 1998 att en1997,

iföreningarslokalakandebatt.politisk Dålokal ettengagemang
NetworksCommunityamerikanskafrån demodellefternätverk en

kommunensSchuler 1996,bakvägenuppstå så säga genomatt
härbaserasskapassamhällevirtuelladetDeltagandet istöd. som

diskutera Croonochdeltamedborgarnablanduppintresse attett
föräld-ochanhörigaexempelvishosfinnaskan19988C somgren

rar.
medborgarnasinnebäraförkan kritiserassådan strategiEn attatt
identitet,lokalutvecklarochföreningarlokala somegenengrupper

kommunaladenkoloniserassedanstödettekniskadet avgenom
kommunensiintegrerasföreningarnafinnsRisken attapparaten.

degradtill denorganisation avväp-administrativaochpolitiska att
exempelMontin 1998. Ettsjälvständighetförloraroch sin somnas

tala sko-börjaföräldraråd kanväljs iinföräldrarärnämns att som
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lans och lärarnas språk, så avståndet till de föräldrarnaövrigaatt
Ökar. Något motsvarande skulle också kunna ske utbytetom av
information mellan kommunen och föreningarna via blevInternet
alltför omfattande. dockJag personligen övertygadär flerattom

talar för denna strategi Olika föreningar därän med-argument mot.
borgare verkar själva mycket intresseradeär till densigatt taav nya
teknikens möjligheter Hallam Murray8C vilket dem1998, igör
högsta grad lämpliga testfält vad gäller hur Internet i prakti-ettsom
ken skulle kunna demokratiserande effekter Olsson dag1999. I
bildar allt fler medborgare lokala för arbeta för exempel-grupper att
vis skolasin eller dagis,sitt och andra medverkar brukarrådi olikaav
slag. kontakternaAtt mellan medborgarnas lokala föreningar och
kommunen ökar kan motverka fragmen-sättettses som att en
tisering då lätt kan enbartuppstå frågornär istårsom typen av
fokus föreningsverksamheten,i exempelvis skolfrågor Liev-som

ibid..1998, Montin Som medborgare kan sådanarouw man, om
kontakter med kommunen förekommer, komma känna sigatt mer
delaktig i den lokala politiken det politiskatrots att engagemang

inte sker i traditionelltutövas politiskt parti ibicl.Nlontinsom ett
andraEn strategi medborgarna lokalt kommunensär via bem-att

sida tillgång till diskussionsforumdär deöppetett uppmuntras att
diskutera frågor helt utomståendes styrning; slags hetautan en
linjen ÅgrenVia skapasInternet. Då vad Croon ibid. kallar8C

tredjeDen platsens gemenskaper" där personligt intresseett att
diskutera avgörande för deltagandet,är grupptillhörighetänsnarare
eller utomståendes förslag diskussionsämnen. Erfarenheter från
diskussionsfora lokalt förankradei nätverk i exempelvis Amsterdam,
Bologna, Askim och Sölvesborg talar för medborgarnaatt
uppskattar möjlighet diskutera brett spektrum frågoren att ett av av
både direkt politisk och karaktär. tycksDet dessutommer annan

lättast skapa intresse kring diskussion andra frågor devara att änav
direkt politiska Francissen Brants Olsson8C 1996; Tambini1999;

sådant1998. Ett intresse debattera kan dessutom tänkasatt en
spridningseffekt, och också komma omfatta politiska frågor.att

ytterligareEtt hitintills Väldigtiär liten grad iargument att man
kommunala sammanhang glädjenutnyttjat och nöjet i via Inter-att

debattera politik, också avslappnat utbytanet men att mer syn-
punkter med andra människor Jones 1997a. De diskus-många
sionsgrupper finns iInternet övrigt kan tjänasom ettsom argu-

för sådana diskussioner givande och roliga.ment är För övrigtatt
tycks hel del de har deltagit diskussionernai ien av personer som
Sölvesborg och Göteborg intresserade just diskutera, ochvara attav
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medMåletfrågor.flerasig iåterkommer att meratt engageragenom
föroch sigbehöverfrågor ioch andrapolitikdiskuterainformellt

ståndpunkt.fram tillkommaskallinte gemensamenatt manvara
fungeraställetdebattforumet kan ielektroniskaDet arenaensom

demo-positiv iochuppfattningar, såochidéerför olika sätt vara
Robins 1995/1998:hänseendekratiskt

betraktatsallmänhetharverkligheten ivirtuelladenochCyberrummet
snabb-tekniskslagserbjudahar verkat någotfråga.teknisk Deensom

återställerlöftevärld,urspåradförlösning gemen-attett manomen
för-förordarsamhällsordningen. Jagochskapskänslan annatett

verkligafrån dentekniker. Vi utgåmåstetill dessahållningssätt nya
världar.virtuellaföreställer sigvärld därdenvärlden, är numansom

konflikterochskillnader, asymmetri ärOch måste attacceptera
insegemenskap. Vi måstevärlden.deninslag Inteofrånkomliga i

och erkänna ensamhällslivetrollofrånkomliga iantagonismens att
mellansammanstötningarvitalabehöverdemokratisksund po-process

Robinsintressekonflikter".ochställningstagandenlitiska öppna
541995/1998, s.

fördebattelektronisknödvändigtvis såalltså inteDet att varaär att
ochemellan,människorförståelseökadresultera ivärdefull måste

medsambandiskall uppståhoppassamhällskänsla mångasomen
Schu-ibid.,RobinsRheingoldNetworks i USA 1994,Community

ler 1996.
skullepolitisk debattlivligför skapastrategitredjeEn att en

diskussions-valetvad gälleröppenhetenkombinerakunna avattvara
all-ocbpolitikerblandförankringsstmtegimedvetenmedfrågor en

till-harpolitikernasäkerställaexempelvishärbörmänhet. Man att
medinförståddae-postadress,till ärgång Internet, samtegenen

direktdebattforum.elektroniskt Utaninföraavsikten attettatt
idebattforumettillmedborgareutvaldakoppla vissa somgrupper

debattforumskapakan såförsta strategin,den sätt somettman
intervjuade,demedborgare.och Mångapolitikerbådeanvänds avav

betonatdiskussionsfora harelektroniskafyraalladebattörer iliksom
poli-diskussionen. Omfaktiskt deltar ipolitikernavikten attav

de-troligtdetdetta siniaktivtdeltartikerna gör atttur mermer
möjlighetOlssonbetydelse 1999. Enpolitiskfaktiskfårbatten en

fria diskussionensdensjälva, iallafrån partierpolitiker namn,är att
stimulerassynpunkter Dåvill ha på.defrågordebatterstartar om

politikerdebatten.för Attintressepolitikernasförhoppningsvis eget
ocksåförmodligensigpartitillhörighetvarierande görengagerarav

skaparföreslåsdebattåmnenkontroversiella störrefler ettsomatt
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Ävenbland medborgarna. i sådana fall bör med-engagemang
borgarna möjligheten välja mellan diskutera frågorges att att som
politikerna föreslår, eller andra frågor de själva tycker ärsom mer
angelägna.

Tidigare forskning betonar förInternet, det skall demo-att att
kratiserande effekter, bör användas inom för redan etableraderamen
demokratiska strukturer Buchstein Olsson ibid.1997, Det är
också viktigt användningen sker kontinuerligt och inte bara iatt
valtider Barber har fallet1997. Så varit både i Göteborg och Söl-
vesborg. Det väsentligt utarbeta planär även vad gäller vilkaatt en
problem den teknik används i enskilt fall tänkt lösaärsom ett att
Buchstein ibid.. Med andra ord; det nödvändigt funderaär överatt
vad vill uppnå Internet används i avsikt ökanär demokratin,man att
och vilka ochmått bör bakgrund detta. Detsteg tassom mot av sena-

högåterstår i grad dei kommunertvå harjag diskuterat ire som
kapitlet.

310



RANERUPAGNETA

Noter

Å medNetworks"Communitbe1Croon 1998 översätter85 et yrePPggren
harnätverk.kommersiella Jagfrånskilja demför .nätverk",kommunala rentatt

denför betonanätverkförankrade"lokaltvidarevalt denistället atttermen
oftadessutomNetworks i USACommunityförankringen.geografiska lokala är

lokalatilliställetoch drivsochkommunala, initieras ävenbara delvis avexem p
Schuler 1996.föreningar, n uv universitet etc.

lokalabeskrivningarmedantologihög gradZ bygger iFramställningen aven
och BolognaMonicaBerlin,Manchester, SantaAmsterdam,frånerfarenheter t ex

al. 1998.nätverk Tsagarousianouförankradelokaltsvenskaliknarvad etsomav
omfattande diskussion inomförföremålblivitsamhälle har3Begreppet sam-en

storheterdeltagandemedårhundrade,dettahelaunderhällsvetenskapen somav
härAvsikten inteDurkheim.Emile uttöm-ochFerdinand Tönnies är att ge en

distinktionerutförligamedbidraellerdiskussion,dennamande beskrivning attav
kommu-endastistället visavilldefiniera begreppet. Jagmellan olika attsätt att

ochsamhällen,virtuellaslagsnätverk kanförankrade justlokaltnala, attsom enses
Även forskningenområde. inomdettaforskningentillkopplingklarde har en

egentligenvaddebattfinns för utgörövrigtsamhällenvirtuella ettsomomenom
samhällen Komitosådanautmärkeregenskapervilkasamhälle, ochvirtuellt som

samhällenvirtuelladetfokuserat ispecielltharMan1997.Watson1998, om
kontakternaeftersomsamhörighetskänslaochlojalitetfinnasverkligen kan en

sker IT.fall enbart viaemellan imänniskor många
ägdeGöteborgiIntervjuernaantalet längre intervjuersammanlagda 23.4 ärDet

medinformatörerochpolitikervad gällerhöstenunder 1997 etc., upp-enrum
antal kortareharDessutommed informatörerna våren 1998.följningsomgång ett

och medlemmar istadsdelsnämnderna sexpolitikermed iintervjuer ägt rum tidigunderägdeSölvesborgiGöteborg. Intervjuernaianvändargrupper nio rum
Paccagnellasamhällen 1997virtuellaforskningihöst Precis1998. omannansom

medochpolitiker tjänstemän,medkvalitativa intervjuerkombineravalthar jag att
debattfora.elektroniskaolikadebattensjälva istudierkvantitativa avmer
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demokratiDigital
lT-politik1idéer strategier i lokaloch

ÅströmJoachim

them the trean mighty armiesGreater
idea whose bastimean come.

-Victor Hugo

informationinleddeSedan president Clinton sina satsningar
Information Infrastructure harNationalhighways hösten 1993

kraft fart. svarademed ochspridit sigIT-vågen EU-I Europastor
och glo-med visionenkommissionen "DetBangemanngruppen om

framladebala informationssamhället. regeringenSverigeI na-en
fortsatta informa-pekade itionell Sveriges instrategi vägutsom

kommuner harkunskapssamhället och svenskaochtions- många
finner blifram därIT-strategier visioner Dentagit attomegna

"Morgondagens småstad Sölvesborggoda staden Sundsvall,
idea whoseRonneby. timeoch IT-kommun"Sveriges Frasen an

förpolitiskafångar väldigt väl det växande in-has intressetcome
och lokalbåde internationell, nationellformationsteknik IT --

nivå.
teknikens de-för fokuserarpolitiska IT inte minstintressetDet

möjligheterinformationsteknikensmokratipotential. Visionerna om
storstilade. Oftaoch sällanutveckla demokratin intemångaäratt

virtuellfantasieggande "digital demokrati",används termer som
cyberdemokrati eller tele-elektronisk demokrati,demokrati",

informa-folkstyret det stundandedemokrati för beteckna iatt
hjälpmed informationsteknikenstionssamhället. gårDet sägs att

förtillgängligall information kommervärld till därmötes att varaen
mellan väljare ochvid alla tidpunkter, avståndetalla människor att
teknikenoch deltagandet ökar.valda minskar Denatt anses,nya

erbjuda lösningar åtskil-Olof ord,med Peterssonsstatsvetaren
demokratins problemliga av
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för informationstekniken kunskapernaIntresset är stort, men om
Ävenhur den kan påverka demokratin och demokratismå. ITär om

hett debattämne och behandlas otaliga böcker från flertaliär ett ett
forskningsdiscipliner finns tydlig brist empiriska studieren som
beskriver olika politiska initiativ området och vilka effekter dessa
har. sin den forskningenStatsvetenskapligaI genomgång ITav om
och demokrati skriver den amerikanske William H.statsvetaren

med undantag, helt försummatDutton harnågraatt statsvetarna,
den tekniken. torde bästDetta trots att statsvetare ut-nya vara

förstårustade de effekternapolitiska denna efter-utveckling,att av
har god förståelse både politiskt deltagande och densom man en av

politiska också väldigt vetenskap-Dutton noterar attprocessen.
liga artiklar färska forskningsresultat effekternarapporterar om av
elektroniska deltagarformer, medan det finns överraskande många
review-artiklar. review-artiklar väldigt faktisk forsk-liteMånga

har oftaning gjort frågor,och såsomatt tar temanman upp samma
den vanliga distinktionen mellan utopiska och framtids-dystopiska

flertaletvisioner. de vetenskapliga artiklarDet harstora av som
skrivits området lyfter fram för eller idénargument emot om
digital demokrati eller spekulerar de politiska effekterna denom av

teknikennya
tid har olika digitala demokratiförsök,På dvs.typersenare av

försök använda förtekniken sprida information, serviceatt att ge
och diskutera olika samhällsfrågor, frontlinjeninletts. för dennaI
utveckling finner amerikanska och europeiska kommuner som

Monica, Glendale, Pasadena, AmsterdamSanta och Bologna,4 men
svenska kommuner har påbörjat försök.dylika tillOrsakenäven

kommunernas framskjutna position den bredareigår spåraatt sam-
hällsutvecklingen. det moderna samhällen har blivitDet i alltsägs att

och komplicerat fattasvårare beslut och åstad-att styra attmer
komma handling tidigare.5 styrande förmåga minskarNärän statens

det globalai nätverkssamhället läggs regionerövermer ansvar
och kommunerf finnsSamtidigt det kommuner ocksåi många egna
drivkrafter för bedriva IT-politik. sällan betonar kommu-Inteatt

vikten ligga frammelångt IT-utvecklingen föri klaraattnerna attav
såväl ekonomisk social utveckling den framtiden.7i närmastesom

den här analyseras digitala demokratiförsökI iuppsatsen
svenska kommuner. Syftet debatten demo-iITär sättaatt om en
kratiteoretisk och studera hur kommunerna använder in-attram
formationstekniken för demokratiska syften. använder kom-Hur

informationstekniken för utveckla demokratin Vilkaattmunerna
demokratiaspekter betonas Vilka har kommunerna valtstrategier
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för utveckla IT-politikenför skapa förutsättningar Detattatt em-
fallstudier svenska kommunerpiriska underlaget iutgörs treav -

påbörjat IT-base-och Sundsvall alla harRonneby, Sölvesborg som-
bli ledandedemokratiförsök och uttryckt ambitionenrade att

följande Inledningsvis dis-området. upplagdUppsatsen sätt.är
förutsättningar utveckla demo-kuteras informationsteknikens att

varefter demokratimodellerkratin olika digitala Kom-presenteras.
därefter dessademokrati relateras tillidéer digitalmunernas om

möjlighet vilken inriktningmodeller, vilket att pro-ger seoss en
Vidaredemokratiaspekter betonasjekten har, vilka etc. upp-som

förut-för skapavilka kommunerna harmärksammas strategier att
diskuterasutveckla IT-politiken. Avslutningsvis någrasättningar att

slutsatserna.de viktigasteav

demokratin°utvecklaKan IT

varandra vil-förhåller och demokrati egentligen till Påsig ITHur
utvecklainformationstekniken ska kunnaket tänker sigsätt attman

slagordenVilka antaganden döljer bakom ITdemokratin sig om
korthet vilka grunderoch demokrati detta utredsavsnitt iI som

frånmåttstock används hämtasbedömningarna vilar på. Den som
och de huvudkomponenterDemokratirådSNS utgörs tre somav

för demokratiskt styrelseskick:lyfter fram centraladetta råd ettsom
handlingskraftf striktmedborgarstyrelse, och meningI ärrättsstat

handlingskraft ganska tvivelaktiga demokratimåttsåväl rättsstat som
demokratibegreppet ställetborde ställas vid sidan ikanske avsom

för-Demokratirådets breda harför det.integreras i måttMenatt
rörandefrågeställningardelen det fångar centralamångaatt upp

föroch används därförinformationsteknikens effekter samhället
debatten.struktureraatt

IT och medborgarstyrelsen

metodhandlar den politiskaDemokrati medborgarstyrelse omsom
fatta beslutför ska kunna diskutera ochanvänds människorattsom

angelägenheter.frågor uppfattarde dei som gemensammasom
förverkliga idénkan flera bidra tillInformationstekniken sätt att

naturligtvis till-medborgarstyrelse. grundläggandeDet är attom
Tekniken medgertill politisk information kan öka.gången en

beslutsfattandebeslutsunderlag,informationsvolymenökning omav
offentliga verksamheten, vilketverksamhetsinnehåll den i sinoch i
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kan medborgarna möjligheter bilda själv-sigstörretur attge en
ständig uppfattning frågor.olika Tekniken erbjuderi också foranya
för diskussion och debatt. Med hjälp kan medborgarnaIT skapaav
gemenskaper, bilda elektroniska och delta diskussioneristormöten

inte varit möjligt. kan dettaminst deIntesättett som annars ge
politiska chans. Under decennierpartierna har partierna variten ny
beroende journalister och andra mellanhänder för väljarna.nåattav

kan kommunicerapartierna direkt med medborgarna. kanNu De
bilda för debatt, fånga ochstämningar idéerprövaarenor upp nya
och finns också möjlighet snabbaDessutom attprogram. en
folkopinionens genomslag politiken former föri be-genom nya
slutsfattande; fortlöpande folkomröstningar och opinionsmät-mer

aktuella frågor.ningar i politiska
Informationstekniken kan således utveckla medborgarstyrelsen,

finnsdet för informationsteknikenockså risk kanattmen en
effekter medborgarstyrelsen. förstanegativa det det långtFör är

ifrån säkert ökad mängd information leder till ökad kunskap.att en
informationTermer overload" och information glut brukarsom

användas för beskriva där informa-situation ökad mängdatt en en
försvårartion kunskapsutvecklingen underlättar den.änsnarare

brukar framhållasockså deDet elektroniska kommunikations-att
formerna fragmentisering,kan leda till och ojämlikhet.anonymitet
Demokratins idé innehåller tanken offentligt där allaettom rum
medborgare samlas, medan dialogen ofta förutspås förasöver nätet
mellan eller redan har och lik-personer grupper som gemensamma
artade åsikter samhällsfrågor. Debatteni riskerar därmed splittrasatt

olika där helt olika förs,samtal vilket kan följdtillupp arenor
helhetsbilder och sammanhang förlorade. Demokratins idégåratt
fri åsiktsbildning kräver eftertänksamtockså meningsutbyte,om

de elektroniska kommunikationsformerna tenderar attmen
förytliga. Kanske det det övervägandetså såär äratt mogna som
viktigt demokrati bara kani där människori situationeruppståen

ansikte-mot-ansikte. Rothstein vadStatsvetaren Bomöts attmenar
skiljer den sfären frånpolitiska marknaden den möj-ärsom senares

lighet till och avskärmat agerande. frånanonymitet Till skillnad
politiken handlandets moraliska marknad frågaär status en en
enbart för de avtalsslutande de behöver vanligtvis inteparterna -
försvara införagerande offentlighet.sitt också politikennågon Om
blir och försvarabehöver försvinnerinte agerandesittanonym man

viktig med diskussion mellan medborgarna. Denpoängen en
förlorar densin mening bygger ochinte moral Sistom ansvar.

diskuterasinte minst IT-användningen förhållandei tillmen
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likasamhällsgruppersjämlikhetsideal dvs allademokratins rätt att ta
längeEftersom det igemenskapen.del den politiska såi än stor

storstadsområdensocialt välbärgade iutsträckning mänär yngre,
för de-finns riskochhar tillgång till datorer Internet attensom

kort sikt, kommerjämlikhetstanke, åtminstonemokratins att
skevheter.informationssamhällets socialaundermineras av

IT och rättsstaten

fri- ochgrundläggandehandlar alla medborgaresidéRättsstatens om
kräverutfallet automatiskträttigheterrättigheter. inteMånga utan

sida.enskilde individensfrån denkunskap och In-initiativ
information och kun-spridaformationstekniken kan bidra till att

förvändakan sigrättigheter har,skap vilka attvart manmanom
kontaktoch kommakan rättelse ioch hurhävda vinnasin rätt man
bli till-kan i principandra liknandemed situation.i Rättssystemet

offentligheten kanvidgademedborgare.gängligt för alla Den som
dessutomsprida information kanmöjligheternafölja de attav nya

verksamheten. dettaoffentligaoch kontroll denförstärka i Iinsyn
riskemellertid ocksåinformationsteknikenavseende kan utgöra en

alla medborgaresInformationsfriheten, dvs.för rätträttsstaten. att
konflikt medinformation, inte-och sprida isamla bearbeta stårin,

offentlig-avskildhet. Bådetilldvs. den enskildesgritetsskyddet rätt
fundamentintegritetsskyddet iochhetsprincipen öppetutgör ett
dem emellansamhälle, relationendemokratisktoch är spän-men

offentligt ochfinna balans mellan privatskaningsfylld. Hur man en
delMedanmycket omdiskuterat.informationssamhälleti är me-en

möjligheterna lagra, in-obegränsadede i attstort settatt nyanar
enskilde detden motiveratbearbeta informationhämta och görom

allmänhetensintegritetsskyddet, andrastärka rätt attattatt anser
alltoffentlighetsprincipen,handlingar, den s.k.myndighetersläsa är

förbyter teknikför samhälletför urholkas baraför viktig attatt
informationsbehandling.

handlingskraftenIT och

styrel-demokratisktgrundkravetHandlingskraft det tredjeär ett
möjlighethavalda beslutsorganenfolketseskick. måsteDe attav

Informationstekniken kangenomförda.fatta beslut och dem
metoderförbättra effektivitetentillbidra att styraatt genom nya
erbjudertekniken viaverksamheten.offentligaden Den nyanya

ochflexibilitetkommunikationskanalerochinformations- störreen
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förmåga snabbare tillsig medborgarnas preferenser.atten anpassa
Tillgängligheten till den offentliga kan också öka.servicen Medbor-

kan exempelvis rutinförfrågningar och kommagöra övergarna an-
sökningshandlingar via dygn, hemifråntimmar eller från24nätet per
offentliga datorer. Informationstekniken detta bidra tillsättanses

förvaltning både fungerar bättre och kostar mindre.en som
will chan fundamentall and for the better the thatge y wa y

providesn and business.u u will1 beServices ugovernment to citizensservices
accessible, quickerconvenient, easier andmore tomore use, response

less costl the And the will be delivered electronicallto taxy Pay er. y y
Roger Freeman 1996.

Tekniken kan emellertid effekter också handlings-negativa
kraften. finns förrisk denDet ökade följerinsynenatten som av
IT-användningen minskar tjänstemännens handlingsutrymme, ökar
arbetsbördan och därigenom underminerar kommunernas service-
funktioner. medborgarnas efterfråganAtt informationmöta är en
viktig del förvaltningens uppgifter, omfattningenav men om av
dessa dramatiskttjänster ökar riskerar handlingskraften försäm-att

Målet förbättra handlingskraften således balanserasmåsteattras.
målen utveckla medborgarstyrelse och rättsstat.mot att

snabba översikt framföralltDenna visar saker. förstatvå Det är
teknikens tvetydighet. Informationstekniken erbjuder visserligen

lösningar demokratinsmånga problem, bär samtidigt medmen
problemsig och andrautmaningar. översiktenDet visar ärnya att

tekniken kan användas för olika ändamål olika samhällen.i Vad som
betrakta förpositivt demokratiaspekt behöver nöd-är att som en

vändigtvis inte förpositivt Eftersom det omöjligtärvara en annan.
finna praktiska lösningar fullt tillgodoser alla krav måsteatt utsom

prioriteringar och balansera olika värden varandra.göraman mot
fråganSvaret kan utveckla demokratinIT därför inte " aärom

eller Nej Vilken demokrati försökVarjeutan typ av att ut-
veckla demokratin informationsteknikensmed hjälp börjamåste
med diskussion demokrati och vilken demokratien om typ av som

önskvärd.är

Digitala demokratimodeller

Litteraturen vad politisk demokrati borde mycketärom vara om-
fattande fögaoch enhetlig. Demokratibegreppet Terenceär, som
Ball och Richard uttrycker det,Dagger essentially contested"an
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de flesta,demokrativärden delasgrundläggandeVissaconcept.22 av
åsiktsfrihet, dessayttrandefrihet, tryckfrihet ochsåsom utövermen

demokratinsfinns olika uppfattningargrundläggande värden om
de de-avgörande skiljelinje mellaninnebörd. gårEn attsom anser

medbor-folklig innebärform maktmokrati bör som attvara en av
bördemokratiengagerade självstyre och deiär attansersomgarna

förför fatta medel legitimerahjälpmedel beslut ett attattettvara
framfattas med mellanrumde beslut dem jämna röstassom av som

urskiljaUtifrån skiljelinje det möjligttill makten. denna tvåär att
ochdemokrati: deltagardemokrati representativhuvudmodeller av

oftademokratiforskning förekommer deempiriskdemokrati.23 I att
exempeldelas ytterligare kategorier.doktrinerna i Etttvå upp

demokrati.Premfors snabba, starka ochdetta DenRuneär tunna
deltagardemokratisk, denutpräglatsnabba demokratin är tunna

finnaförsöker medelvägoch den starkautpräglat representativ en
hardemokratimodeller åtskiljbara,Eftersom dessamellan de två. är

inriktadefinns representerade denklar profil och alla i normativten
värdefullt red-och demokrati kan delitteraturen IT utgöra ettom

fortsatta diskussionen.skap deni

Snabb demokrati

debattenförekommande argumentationslinje ITVanligt iI omen
deltagande det poli-förordas medborgarnas direkta ioch demokrati
vanliga människorbeslutsfattandet. Eftersomtiska attman anser

betydelseklokskap eliten detbesitter likaminst är storstor som av
alla väsentligafolkmajoritetens vilja tillåts slå igenomatt sam-

styrelseskick-hällsområden. Visserligen betraktas det representativa
samtidigtnödvändighet, detibland praktisket sommen sessom en

Med den tek-kan lindras olikanödvändigt sätt.ett ont nyasom
ha ökat.möjligheterna dettaniken göraattanses

för medborgarnas direktafaktorerde viktigare iståttEn vägensomav
tekniskt slag.politiska beslutsfattandetdeltagande deti Förär attav

mängdskulle det krävasgenomföra sådan direkt demokratikunna enen
och till oerhörda kostnader, detpersonal under lång tid inser när

har datornstill vid folkomröstning.tänker hur det Mengår nuen
löst dettafantastiska utvecklingoch kommunikationsteknikens

enda slag Masudaproblem i 1980:1O9.25ett

informationsteknikenkanske radikala debattörernaDe mest somser
gammaldirektdemokratidet avgörande vilket isättet stort settav

Enligt dennainföras moderna samhälle.athensk modell kan i vårt
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modell blir politiker och politiska överflödiga och kanpartier av-
skaffa själva. födssig stället folkstyre. Med datorerI sortsen ny
sammankopplade jättelika nätverk blir allasi individuella åsiktervåra
möjliga och direktdemokratiregistrera kan införas barainteatt
lokal också nationell och internationell nivå. Denutan representa-

demokratintiva därmed självständiga cybermedborgareersätts av
politiska förmyndare sitt det elektroniskautan tarsom ansvar

mindre radikala debattörernaDe vill helt slopanågot intetorgetzö.
det representativa kombinera direktdemokratiska ochsystemet, utan

inslag. Ohlin,representativa Tomas tidigare sekreterare den statligai
IT-kommissionen, datorstödda rådgivandet.ex. attmenar

böromröstningar användas anknytningi till politiska samråd och
sammanställning resultat från politiska diskussionerav

Stark demokrati

andra argumentationslinje debatten och demokratiI i ITen om
betonas teknikens möjligheter till diskussion. den starka de-En av
mokratins främsta förespråkare, Benjamin Barber, skriver:

The capabilities of the technology be used strenghten civictonew can
education, equal information, and individualstie andguarantee toaccess
institutions networks that will makeinto real discussionparticipatory
and debate possible distances Barber 1984:274.greatacross

Enligt den starka demokratins förespråkare förverkligas demokratin
den utsträckningi vanliga människor tillfälle samtalaattsom ges om

och i angelägenheter. Deltagande barainteagera gemensamma anses
medborgarna makt, också utbildning och förståelse förutange sam-

hället helhet. ursprungligen betonat betydelsenFrån attsom man
det representativa representativtgöraatt systemetav mer genom en

aktiv diskussion mellan väljare och valda har allt uppmärksam-mer
het socialt kapital.teorier Enligt dessa densägs ävengetts om
horisontella diskussionen ha egenvärde. människorGenomett att
diskuterar olika frågor plattformskapas för förtro-respekt ochen
ende, tolerans och öppenhet vilket viktiga förutsättningar iär en
demokrati. Utvecklingen networks,Community där medbor-av

och företag lokalsamhälle kani dela information och disku-ettgare
olika frågor, kan ljuset dennai idétradition.31tera ses av
likhet med den snabba demokratin denvill starka demokratinI

ha aktiva medborgare. Till skillnad från den snabba demokratinmer
vill den starka demokratin detinte representativaersätta systemet,

skapa förhållandeintimare mellan väljare och valda, mellanutan ett
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snabba demokratin vill snabbapolitiker och allmänhet. Medan den
och folkom-elektroniskademokratin opinionsmätningargenom

starka demokratin sakta demokratinvill denröstningar, genomner
diskussionsfora.fler medborgare elektroniskainvolvera i Manatt

folkopinionen ochofta stark skepsis "denhyser råamot ser enen
formenmed digital demokrati den snabba i IT-risk i övergåratt

direktdemokratiskapopulism. Liksom åtskilliga andra visioner,
vanföreställningOlof teledemokratinskriver vilarPetersson, en
direktdemokra-folkstyrelsens denatur."33 Petersson attmenarom

ochförsummar opinionsbildningens betydelsetiska visionärerna
ansvarsförhållandenadiskussion. hanbehovet Dessutom attanserav

former finns möjlighetluddiga. alla kända demokratiblir I attenav
styrande till och dem med inteställa de ärersätta nya manansvar om

och det ogripbart.nöjd. direktdemokrati upplöserEn göransvaret
demokratin undervärderarockså den snabbaPetersson attanser

samhället. folkvaldabetydelsen ledare det demokratiskai Deav
rollen rådande åsikter,ledarna har barainte passivt registreraatt

denuppgift före och aktivt bildahar också till opinion. Iattutan
ledaredemokratin det denna växelverkan mellanstarka visionäraär

den demokra-engagerade medborgare puls och livoch som ger
tiska processen.

Tunn demokrati

demokratimodellerna det denTill skillnad från de andra itvå är
viktigt försöka skapa allmäntdemokratin inte att etttunna mer

eftersom medborgarnadeltagande hos medborgarna,engagemang
uppfattas intresserade politik. stället den grundläg-inte I ärvara av

konkurrerar med varandra väljarnasgande idén olika eliteratt om
utifrån redo-handlar välja styrelsemänValengunst. attom en grov

företräder. Eliterna sedande och idéer devisning måsteav program
revidera och detalj föra politik.ha handlingsutrymme siniett att

friaansvarsutkrävande: medborgarna deLegitimitetsgrunden iär att
de vill skaoch återkommande valen kan tala vilka politiker styraom

verksamheten. 34
ha allmäntden demokratin medborgarna inteI etttunna anses

offentligadäremot denpolitiskt intresseett avengagemang, men
frågor rörande den offentliga det viktigtservicenservicen. I attanses

får skiljer detta mellanmedborgarna själva bestämma. Man sätt
kollektiv och och low"high politics, representativär po-som

och Johnvalfri och individuell. Christine Bellamylitics, Aärsom
democra-den demokratin, ellerTaylor "consumeratt tunnamenar
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de kallar den, konsumenternascy" intressensättaattsom genom
högst dagordningen fasta den viktigaste aspekten demo-tar av
kratisk legitimitet. Eftersom demokratin rättfärdigastill delstor

de resultat den åstadkommer bör föranvändas skapaITgenom att
förvaltning fungerar bättre, kostar mindre och förbättraren som

kunskaperna medborgarnas preferenser. föranleder ocksåDettaom
informationsstrategi jämfört med de andra modellerna.tvåen annan

Eftersom medborgarna reduceras till konsumenter offentligav ser-
det nödvändigtvice inte dem information kan ligga tillär att ge som
förgrund diskussion och/eller beslut. denna demokratiFör typ av

kan allmänt Ökad försämra handlingskraften.insyn Denen snarare
information till medborgarna bör därför begränsas till deutgårsom
frågor har med den offentliga servicen göra.35attsom

Tabell demokratimodellerTre sammanfattade

Snabb demokrati Stark demokrati Tunn demokrati

Syfte påAtt snabba Att medborgarna Att utvecklage en
folkopinionens möjligheter förvaltningatt som
genomslag i samtala fungeraroch bättreom agera
politiken i och kostargemensamma

angelägenheter mindre

Medborgarroll Beslutsfattare Opinionsbildare Kund

Representanternas Bundna Interaktiva Obundna
mandat

lT-användning Information Information Information
Service Service Service
Diskussion Diskussion
Beslut
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påDigital demokrati svenska

diskussionen framgår olika antaganden, mål och visionerAv attovan
effekter samhället.kan leda till olika med olikainsatsertyper av

ochdet praktiska arbetet med Ronneby, SölvesborgIT iAv
framgår försöken politiska dialogenSundsvall utveckla denatt att

hittills fått tillbaka för informationsspridninghar satsningarstå
och medborgarstyrelse har fått tillbaka för handlings-service stå-

informa-kraft. hemsidor kan till delKommunernas stor ses som
faktationsspridare, där kommunen dominerar. allmänFörutomom

kommuninformation turistinformation finns infor-och hel delen
den och de tillhandahåller. Allamation service tjänster treom man

ochkommuner också möjligheter hämta hem blanketterattger
formulär. kan kö för barnomsorgSölvesborg ställa sig iI t.ex.man

finns blanketter för barnomsorg,direkt och Sundsvallvia inätet
studentbostäder, serveringstillstånd byggande. Bildenoch IT-av

förstärksprojektens informations- och serviceinriktning ytterligare
också projekt direkt har med kommunernas hemsidorinteom som

studeras. spektakulära projekten handlarDegöraatt mest attom
medborgarna kanutveckla olika multimediakiosker därtyper av

information och enklare kiosker finnssöka iservice. Dessa som
såväl Sundsvall Sölvesborg och Ronneby kan embryonsom ses som

främsta syfte förbättratill elektroniska medborgarkontor med att
effektiviseraoch verksamheten.servicen

tillgodoser också behoven poli-kommunerna i vissMen mån av
information, förtisk kan ligga till grund diskussion och debatt.som

information kommunenAlla kommuner har hurtre t.ex. styrsom
och information valda politiska Alla kom-representanter. treom

kommunfullmäktigelägger också politiska protokoll frånutmuner
och kommunstyrelse hemsidan, vilket kan medborgarnage en
möjlighet fördjupa frågor. kom-olikasig i ingenSämre åratt att av

ärendelistor kan medborgarna möjlig-lägger utmunerna som ge en
förehet påverka beslut, vilket uppenbar brist. baraDet äräratt en

Ronneby medborgarna möjlighet del politiskaatt tasom ger en av
uppfattningar frågor; endast Ronneby har länkar till dekommunalai
politiska partierna.

informationsteknikenkommunikationsvägar erbju-De nya som
der har utsträckning kom-inte utnyttjats i Sverigesnågon större av

fem medborgarnaEndast kommunerSverigesprocentmuner. av ger
samhällsfrågor elektroniska dis-möjligheter diskutera olika viaatt

kussionsfora.36 och Sölvesborg har dock allaSundsvall, Ronneby
varför relativt långtdenna möjlighet, de liggamåsteprövat sägas
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framme denna debattforumutveckling. Ronneby hadei I ettman
inför valet Sölvesborg har ochdels allmän debatt delsi1998, man en
debatter kring aktuella frågor byggandetsåsom gågator, vägar etc.av

funktionoch Sundsvall har för dialog och kommeri eventu-man en
ellt också skapa strukturerade sidor Veckansatt typenmer av
fråga eller förpolitiker stärka debatten.Dagens Menatt sats-

dessa fora ochningarna enligt politiker kommu-tjänstemän iär
särskilt för dem fortfarande ganskainte intresset ärstora,nerna

svalt. det framför allt krävs tydligare poli-tjänstemanEn säger att
för fora, eftersomtiska signaler vidare med dessa det bliratt

poänglöst politikerna själva deltar dem.inte iom
finns kommunerna tendens reducera med-iSammantaget atten

borgarna till offentligkonsumenter kommunernaservice. Attav
endast mycket begränsad omfattning har teknikensi utnyttjat möj-
ligheter föra dialog förklarasmed medborgarna kan medatt atten
effektivitetskraven den främsta drivkraften för ökad IT-an-är en

finns för effektivi-vändning. ekonomiska incitamentDe attsom
finns för för-öka deltagandet. delservicen inte Enattsera annan av

klaringen fortfarandesannolikt det ganskaär äratt storen grupp
medborgare har tillgång datorer ochinte till Internet. Sats-som

fördeltagande har bara fått tillbaka ochningar inte servicestå
effektivitet, förockså jämlikhet.utan

Både jämlikhet och deltagande viktiga aspekter medborgar-är av
styrelsen och har traditionellt grundpelare detutgjort itvåsett
svenska demokratiska idealet. Tanken alla medborgare ska haattom
likvärdiga möjligheter påverka samhällsutvecklingen och sinaatt
levnadsvillkor starkt förankrad Problemet det inle-i Sverige. iär
dande skedet fortfarandeIT-utvecklingen IT-användningenär attav
har stark slagsida, såväl ålder köni unga, män,termer ut-en av
bildning högre och boende städer. Till detta problem kan man
tänka principiellt skilda förhållningssätt: konservativtsig ochtvå ett

radikalt. konservativa innebär håller nyckelfunktio-Detett att man
off-line,den demokratiska de hari inteså attner processen som

tillgång till den tekniken Alternativet, deninte missgynnas.nya
radikala lösningen, försökerinnebär allt on-lineatt oavsettman

alla kan de kanalerna. demokratisering förutnyttja En någraom nya
kan då betraktas bättre demokratisering alls.ingen De tvåänsom

förhållningssättenskilda uttryck för oundviklig kompromiss:ger en
försöka utveckla den demokratiska och samtidigtatt processen ga-

alla medborgare den demokratiska delta.rättenrantera att
Ronneby, Sölvesborg och Sundsvall har rela-hittills varitI man

konservativa föreoch jämlikhet deltagande.tivt prioriterat Att
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demo-utveckla denförsökenförsiktigahar ikommunerna varit att
till ojämntmed tillgången ITkratiska motiveras ärattprocessen

verkadeltagande kan ratio-jämlikhet förefördelad. prioriteraAtt
effektivademedierna intenellt. De sättenär ännu mestett avnya

dis-kanske tyckaoch kanmedborgarnakontakt med attmanatt
under-fungerardebattforaelektroniskakussioner i ännu mest som

de ibetydelse pågårhållande experiment, änstörre ettutan som
tilljämlik tillgångocksåcafé. forskarevanligt Många att enanser

demokratiskaförförutsättningabsolutochdatorer Internet är atten
förstarka skälfinns ocksådeteffekter ska kunna uppstå. Men att

försikt ökadeltagande. Vill intressetredan satsa mannu
frågamedsigmöjligheter kan inte nöjateknikens interaktiva attman

frågaredantillgång,jämlikkan skapa måsteHur utan nuen
medkonkurrensöverleverWeb-plats ikan skapaHur ensomen

kommunikationskanalerna,för demiljoner andra43 Intresset nya
redanför kräver deltagarnadem,och legitimiteten tasatt nu

betraktas övning idiskussion baraoch deras inteallvar enatt som
riktning enligtförsta dennaipolitiskaden Detprocessen/M ärsteget

ochantologi politiska initiativdennaisenareAgneta Ranerup ett
behovDemokratinformella ledarna.45 idedeltagandeökat är avav
debaseradereaktiva beslutbaraproaktiva intesatsningar, ome-

för informations-samhället kräver.detdelbara krav Intressetnya
innehåll.ocksåberoende hårdvara,teknik barainteär utanav

emellertidframgårmed IT-frågorarbetekommunernasAv att
politiskaoch den styrningenmålbeskrivningarna ärär att svag.vaga

kännetecknatsfrågor tekniskatradition harAv rör system avsom
tek-uppfattningspriddunderskott.demokratiskt Det är attett en

opoli-ochelektricitet,niska ärtransportervattensystem t.ex.som
områdenbeslut dessamedvanligtvis legitimerastiska, vilket att

s.k.till.45 denhar tillgångkunskap alla inte Ikräver viss sorts somen
lyftadettavill oppositionregeringen iIT-propositionen synsättmot

skriverställningstaganden. Regeringenpolitiskafram behovet attav
läggaeftersomverksamheten, ITpolitiska mål måste antasstyra

socialt ochekonomiskt,utvecklingför samhällets fortsattagrunden
Även poli-betonas ITSundsvalls IT-strategikulturellt.47 i äratt en

verksamhetenmålfråga och det politiskatisk måsteär styraatt som
tycks dock detIT-frågorpraktiska arbetet meddetområdet. I

enda poli-Ronneby detfortfarande dominera.gamla I ärsynsättet
lyfta framförtecken skademokratiskameddirektivettiska att man

allasyftet med IT-projektenoch Sölvesborg geiIT attvaraanges
samhälls-kvalitativinformation ochtill allsidigmedborgare tillgång

delta-delaktighet ochoch ökaklyftorna samhälletminska iservice,
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gande den demokratiskai vilket inteprocessen49, inärmare anger
vilken riktning önskar utveckla demokratin. Tonvikten skulleman
enligt dessa formuleringar kunna ligga alla demokratiaspekter
eller ingen.

Partnerskap politisk strategisom

det moderna samhälletI kännetecknas de flesta problemområden av
komplexitet med skiftande mål och problembilder, Vilket inne-stor

bär politiska mål och intentioner behöver hainte särställning iatt en
policyskapandet. Enligt forskarerad har de offentliga institutio-en

förlorattid del sina styrningsmöjligheter.5°nerna senare en av
harStyrningen med engelska och svåröversättliga ändrattermer

karaktär från tillgovernment Vad det handlar"governance. ärom
utveckling från regeringsformens och läroböckernas linjäraen styr-

ningsmodell riktningi politik utformning bestämsmot en vars
interaktion mellan olika aktörer nätverk.i utvecklingDennagenom

påskyndas kommunernas allt kärvare ekonomi. Kommunernaav
förväntas dagi allt för allt mindre varför motiva-göra mer resurser,
tionen mobilisera från olika håll ökar. vanligasteDeatt resurser

förmåntill för nätverken, eller partnerskapen mellanargumenten
offentliga och privata organisationer, deras förmåga förstärkaär att
finansiella och organisatoriska finns också utbreddDetresurser. en
uppfattning partnerskapen kan skapa synergivinster. En så-attom
dan innebärvinst den förvinstenatt sammantagna parterna attav
ingå partnerskapi enkel addition ochär större än en av vars ens
bidrag. Partnerskap kan också uttryck för eller mindreettvara mer
explicita fördelar: det kan sprida riskerna medsättett attvara ett
projekt bland flera deltagare; det kan medel direktett attvara genom
kommunikation förståelse förvinna och andraövertyga parter om
fördelarna med handlingslinjeviss och det kan hjälpa tillen att
reducera konflikt och skapa anda samförstånd mellanöppenen en av
aktörer med eller mindre motstående intressen.51mer

Internationellt har partnerskapen offentligamellan och privata
blivitorganisationer vanligt förekommande för för-strategien att

verkliga IT-politiken52 och de svenska kommunerna inte ut attser
skilja frånsig detta samarbete mellan näringsliv, hög-Ettmönster.
skolor, kommuner och offentligaandra olika tycksnivåerorgan

nödvändig förutsättning för önskad utveckling,nå intevara en att en
eftersomminst utvecklingen området farti rasande ochgår

kräver frågor ska försökaDe besvaras dettaistora resurser. som
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ochIT-politikens partnerskapvilka aktörer ingår iavsnitt är som
for-hur de mål ochvilka de strategierintressen representerar, som

aktörers målkommunfullmäktige förhåller till övrigamulerats sigav
demokratiskadeltagandet och detoch hurstrategier ansvarsta-samt

utformat.gandet är

och intressenAktörer

framförframväxt finns alltden lokala IT-politikens tvåI typer av
demokratins problemdrivkrafter: efter lösningde söker ensom

marknaderanvändningsområden ochsöker efteroch de nyanyasom
ochfaktum både demokratiintressenför tekniken.53den Det attnya

breddasteknikanvändningenkannäringslivsintressen attgynnas av
förfler verksamhetsområden har banatfler människor ochtill vägen

Under deoffentliga ochsamverkan mellan organisationer.privataen
skapatsformaliserade IT-nätverk ihar eller mindreårensenaste mer

Softförstade allraoch kommuner.Sveriges regioner Ett varav
från näringsliv, samhällestartadesRonneby initiativCenter som

företag,Ronneby kommun. dagoch högskolan I 65ärgenom
Softoch Ronneby kommun medlemmar ihögskolan Center

sprida informationsyftet detta teknikcenterRonneby och med är att
IT-området.forskning utvecklingoch kunskap och inomom

också delaktigliksom Sölvesborgs kommun, iRonneby kommun är,
för utvecklingsyfte verkastartade medIT-Blekinge, 1996 attsom

regionalt utvecklingsperspektiv. IT-och tillämpning IT i Iettav
möjlighet samverkanyckelaktörerBlekinge ska samtliga attges en

förening-informationssamhället.för tillunderlätta övergången Iatt
Kommunför-Länsstyrelsen, Landstinget,intressenteringåren som

SundsvallHandelskammaren ochbundet, Högskolan, IFöretagarna.
Information vilketMid Sweden MiC,finns Aktiebolaget Center

nätverk.följd socialt Initiativtagarestartade 1996 ett varsom av
finns högsko-Sundsvall och kommuner.Telia, Timrå Numera även

företag och myndigheter intressenter.lan och trettiotalett som
utbyggd infrastruktur IT-Syftet skapa välblandär annat att en

denden praktiska användningensprida tekniken ochområdet, att av
såväl nationelltmarknadsföra kompetensoch regionensatt som

internationellt.54
och användandetdrivkraft för utvecklandettredje centralEn av

lokalsamhällets nämligenfinner utanförden tekniken gränser,nya
infor-Ministerråd kanEuropeiskaBryssel. Enligt den Unionensi

ekonomiska,formeretablering,mationssamhällets att nya avgenom
gemenskapen"hjälparelationer introduceras,politiska och sociala
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hantera århundrades detta skäl harutmaningar." Avnästaatt man
flerårigt förantagit stimulera informationssamhälletsett attprogram

etablering detta framgåri det läggerEuropa. I EUattprogram
särskild vikt vid åtgärder för informationssamhällets genomförande

verkar för den ekonomiska och sociala sammanhållningen inomsom
gemenskapen och kontinuiteten den funktion.i inre marknadens

finns således tydligt samband mellanDet IT-politik ochEUzsett
den politiska och ekonomiska har förintegrationen. ocksåEU av-
sikt påverka vilka aktörer ska policyprocesseningå i lokalt.att som
Rådet har tydlig målsättning identifiera och utvärdera deatten

Vfinansiella mekanismer krävs för informationssam-utvecklaattsom
hållet, synnerheti sådana kan bidra till stimuleraatt partner-som
skap mellan offentliga och förprivata sprida tillämpningarparter att

allmänt intresse.55ärsom av i
iförTvå strategiskt viktiga för fast-instrument deEU uppnåatt
iställda målen de s.k. strukturfonderna forskningsfon-ochutgörs av

derna, fördelasmedel till form baseradei regionaltmottagarevars av
partnerskap. och andraKommissionen centrala ochintar iorgan
med dessa fonder nyckelposition för den lokala IT-politiken ochen
har i och med rollen finansiärer flera möjligheter påverkaattsom
IT-politikens inriktning. partnerskapsansatsenSå bådeäven ärom
flexibel, och sektorsövergripande finns det också starköppen en
vertikal dimension. förstadet de lokala och regionalaFör måste
företrädarna kliva EU-kommissionensi båt, projektenattsas genom
ska ha struktur och uppläggning.viss kan gälla både formDeten
och principiellt innehåll dvs. utvecklingssyn och detstrategier. För
andra har Kommissionen möjligheter påverka färd-båtensstora att
riktning ochi med den godkänner planernas uppläggning ochatt
innehåll. finnsdet tredje representeradFör Kommissionen i över-
vakningskommittéerna, vilket indikerar harKommissionen ävenatt

intresse kontinuerligt granska och eventuellt påverkaett attav mer
hur båten sköts praktiken.56i

kanske möjligheternas fönsterDet har öpp-ut ettser som om
den lokalai IT-politiken. det finns flertal aktörerAttnats ett som

drar håll och dessutom har mycket vinnaatt attsamma som
samarbeta. förvisso delvis det finns också anled-Detta är sant, men
ning de olika aktörerna, delvis,åtminstone prioriteraratt anta att
olika saker. Eftersom de politiska målen formuleradelöst detsåär är s

alldeles lätt pekainte tydliga intressekonflikter, någraatt men j
potentiella konfliktområden kan alla fall lyftas fram.i sådantEtt är

IT-företagen kan intresserade utveckla de teknis-att attvara mer av
ka funktionerna skapa fungerande till relativtän att ett systern en
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med deriskSundsvall harbillig penning. I att entu-settt.ex. enman
framför datorntidprojektledarna användersiastiska än attmer

ochtekniska begränsningarbehov ochanvändarna, deraslyssna till
ochdyrareföljd detta blir både svårare attatt systemen som en av

datoralla harProblemet kan kännas igenanvända. egensom enav
egentligenuppgraderaständigt behöver sinoch attutanprogramvara

behövermöjligtteknisktfunktionerna. Vaddebehöva ärsomnya
önskvärt.alltid socialtnaturligtvis inte vara
företagsekonomiskt lönsamtbehöver dethellerInte är varasom

naturligtvisgrundenIT-företagenförsvarbart. idemokratiskt är mer
försvåravilket ibland kandemokrati,lönsamhetintresserade änav

konflikt hardemokratipotential.teknikens Dennautvecklingen av
kommersiellaIT-företagens intressenDanmark däruppdagats i

Löfgren ochHoff, Karldemokratiska. Sunemed dekrockat Jens
demo-från IT-baseraterfarenheternasammanfattarJohansson ett

kratiprojekt:
the wholecritical elementidentified thehaveWhat most pro-aswe

and the democraticcommercial in-thethe between interestsject gap
iden-democraticdemonstrated theclearly in organisersThisterests.

of thedemocracyexpressedroughly bewhichtities part newaas:can
electronic commerce".57

ochekonomiska soci-befrämjande denheller behöver EU:sInte av
lokalt. harha prioritetsammanhållningen EUala i Europa samma

och visatprojekt EUKIOSKantal INFOSONDt.eX.ettgenom
infor-frittskapasyftar tillförintresse insatser ettattett stort som

byggaeuropeiska städer.mationsflöde mellan Genom att gene-upp
ochinformation serviceteknikplattformar villrella att somman

tillgänglig allaska ieuropeisk stad sikterbjuds i göras europe-en
och medmultimediakiosker.ochpersondatoreriska städer Ivia att

de ocksåharför dylikafinansiellt stöd insatsererhållitkommunerna
fickpåverkankommunernaidén. Men sättautan yttrenappat om

uppbyggnadensäkertdet allsdagordning intesin är ettatt euro-av
lokalaföreskulleoch prioriterasinformations- servicesystempeiskt

inriktning.medinsatser en annan
kanpartnerskapens aktörer prioriteraexempel visarDessa att
beroendedeEftersomIT-användningen.olika aspekter är avav

följersannoliktemellertid insatsernamedverkan detvarandras är att
dedvs. denämnare,principen minsta görsattgemensammaom

blisammanfaller.53 kan sigvisadärområden Dettaintressena ett
politiska mål ochlokalaför utvecklandethinderavgörande ut-av

dedemokratipotential. längebredare Såteknikensvecklandet av
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politiska målbeskrivningarna ökar naturligtvis också riskenär vaga
för kommunerna får till andra aktörers krav och för-att an Passa 8
väntningar.

Ansvar och deltagande

det partnerskapens förmågaOm mobilisera lokalsamhället ochär att
förstärka de finansiella och organisatoriska brukarresurserna som
räknas till dess positiva egenskaper det främst luddiga ansvarsför-är
hållanden brukar räknas till de negativa. Partnerskapen harsom en
tendens förstärka redan tidigare kända problem för politisktatt
ansvarstagande och tycks dessutom skapa heltserie problemen nya
och utmaningar. tendens uppmärksammatsEn redan innansom
partnerskapens inträde den lokalai politiken tjänstemännens alltär
starkare ställning kommunerna.i takt med kraven resurshus-I
hållning och olika marknadsbaserade modellers den kommu-intåg i
nala verksamheten har den politiska försvagats.styrningen poli-Om
tikernas inflytande minskar blir det hålla demsvårare ansvarigaatt
för den kommunala verksamheten och det blir naturligtvis också

för medborgarnasvårare påverka politikens inriktningatt attgenom
de styrande och tillsätta lokala politiska demo-Denavsätta nya.59

kratin kännetecknas också konsensuspolitik. före-vanligtEnav
kommande uppfattning kommunerna tillkommit för vårdaär att att

angelägenheter i anda enighet och samförstånd.gemensamma en av
Eftersom problemen högrei grad lokal nivåär gemensamma
jämfört med nationell börnivå lokalpolitiken,i till skillnad frånman

rikspolitiken,i söka samförstånd och konsensus. Samförstånds-
politiken har fördelar,sina också nackdelar.sina Genommen att
understryka det lokala samhällets behov och förut-gemensamma

kommersättningar politiseringen olika frågor längst.ex.av -
partilinjer uppfattas illojal eller politisering för dessatt som en-

skull. Konsensuspolitiken hotar lägga död handegen att en
partikonflikterna och den politiska debatten och det samtidigtgör

för medborgarnasvårare utkräva och förändra politikensatt ansvar
inriktning.6° .

IT-politikens partnerskap innehåller tydliga drag både byrå-av
kratimakt och konsensuspolitik. planeringsprocessenI tjänste-är

dominans politikerna mycket tydlig. Eftersom denmännens över
politiska huvudsakstyrningen i mycket målbeskriv-utgörs av vaga

lämnasningar tjänstemännen handlingsutrymme. Dettaett stort
känner frånigen andra politikområden, vad möjligen ärmen som

tjänstemännen ofta får till uppgift företräda kommu-ärnytt att att
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Sunds-deltagare.med partnerskapens övrigaförhandlingar Iinerna
ochkommunen i MiCvall det tjänstemänär representerart.ex. som

EU-medel,byggerIT-verksamhetenRonneby, där deli storen av
medhåller kontakternadet i Dettjänstemän EU. ärär som

uppgift vilkaväljaframtidsgrupp har tillRonnebys s.k. EU-attsom
dettapolitikernabörprojekt kommunen på. Att sätt över-satsa

med detförklaras tjänste-för välja projektlåter ärattansvaret att
vilka möjlighetertill buds,vilka projekt stårmännen vet somsom

skulle det svalafinns söka medel Enligt tjänstemandet etc.att en
politisktolkas strategi:politiska också kunnaintresset som en

genomförande behöverIT-politikensställa kravinteattgenom
dockkanför motkravräddinte Manresurser.om nyavaraman

valdapolitikernas skyldighettycka det är representanterattatt som
denadministrationenoch kontrolleraför medborgarna så attstyra

inte singår väg.egen
konsensuspolitik. kom-tillhar också bidragitPartnerskapen I

målformuleringarvidarelativtfinns inomsträvan attmunerna en
möjligt till kommunen. situ-mycketmobilisera Iså enresurser som

medel kan det liggatävlardär kommunernaation näraexternaom
lyckaskommunenalla blirtill hands tala vinnare stär-näratt attom

skiljelinjernaideologiskamedel.ka budgetsin Deexternagenom
funktion.förlorarpartipolitiska profileringen sinoch densuddas ut

del sådantdet naturligtvis ligga ikan påståen-meningnågonI etten
uppfatt-för denstarkade, det finns också motsattaargumentmen

tycks defår medel inteEftersom kommunernaningen. externa
ellerskola, barnomsorgföreIT såsomtvingas prioritera något annat

additio-enligt den s.k.eftersom kommunernaäldrevård. Men
finns skälmedfinansierar EU-projektallanalitetsprincipen att se

förVad positivtläggervad kommunerna sina på. äröver sompengar
förmycket väl negativt Attmänniskor kan annan.envaragruppen

för säker-också viktigtlångsiktiga målochprioritera ärsätta attupp
regionalochsikt. ITöverlevnadställa projektens I rapport omen

för det kommer bliIT-kommissionen trångtutveckling attvarnar
kvantitetframtiden. Orsakenprojektkyrkogården i attanses vara

tidsmässigtkvalitet ochofta har blivit viktigare många avgrän-än att
faktiska resultatsanden" innansade riskerar rinna iinsatser att ut

har uppnåtts
offentliga och pri-mellan aktörerPartnerskap representerarsom

för demo-detytterligare komplikationerorganisationer utgörvata
medborgarnafråga hurövergripandeansvarstagandet.kratiska En är

politikernainflytande ochutkräva insynska kunna näransvar,
Medborgarstyrelsen krä-flera medverkande aktörer.endast är en av
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öppenhet, insyn, debatt, politisk profilering och konkurrensver om
alternativ. Partnerskapet behöver arbetsro och tid för erfarenhetsut-

Lbyte, givande och tagande idéer och förslag. Statsvetarna Janett av
Olsson och Erik Jakobsson har formulerat det införstårattsom

konfrontation mellan helt olika demokratimodeller:två tradi-en en
tionell parlamentarisk-demokratisk modell och postparlamenta-en

facto-demokratirisk de organiserade intressen. Partnerskapenav
försvårar således ansvarstagandet, de behöver nödvändigtvismen

hotinte demokratin. Utifrån postparlamentariskett motvara en
modell kan partnerskapen, de innefattar de för frågavissom en
relevanta aktörerna och dessa jämlik basis, kunna betraktasmöts

och intressant demokratiform. kan liknas vid denDensom en ny
reflekterande eller diskursiva demokrati pläderas bland andrasom av
John Dryzek eller de kommunikativa former planering finnsav som
representerade deni inriktade planeringsforskningen63.normativt
Problemet dock offentligt-privata partnerskap hittills oftaär att gett
marknadens aktörer förfördelad position, medborgar-vissaatten

ofta exkluderats från den politiska och degrupper attprocessen
härigenom inte demokratiskaVarit kanså Önska.64som man

de undersökningskommunernaI har omfat-inte någratre mer
tande åtgärder syftar till medborgarna möjlighet deltaattsom ge att

utvecklingeni IT-projekten genomförts. önskarOmav man se en
utveckling där medborgarna möjligheter med demo-störreges att
kratiska medel forma samhället och tekniken kan på-tror attman
verka förutsättningarna för detta borde det dock naturligt attvara
också låta medborgarna med och påverka den tekniska utform-vara

Äroch tillämpningen§5ningen syftet förebygga klyftor iatt nya
samhället behovet medborgarmedverkan kanskeär än störreav av
betydelse. Planeringsforskaren Healey skriver:Patsy

Until those with have respectful of the socialgovernance power a grasp
Worlds which those difficulty live, and until the throughprocess
which initiatives become ofvoices and thin-governance toopen ways

ofking the people who the of urban policy, willtargetsare governance
achieve only limited reduction in social exclusion Healeyovercoming
1998:71.66
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Avslutning

manipulationideologicalanabypepropbeticTbe
technologyinformationt/aediscoursescbaracterizing most on

trulyunderestimating itsmisleadshould intorevolution not us
ManuelCastells, 1996.significancefundamental

informa-"hype".hel del Dettekniken sägsDen attenomges avnya
ochvardagmänniskorsrevolutionerakommertionstekniken att
demo-åtskilliga"erbjuder lösningardenochlevnadssätt"63 avatt
deltill vissförväntningaruppblåstaproblem.59 Dessa ärkratins

för-knappastkannödvändiga. Mankanskeochförståeliga rent av
projektochtidska läggakommunernasigvänta pengarneratt

problematisktdetSamtidigtinför.entusiastiskade ärinte omärsom
potentialteknikensvälgrundadede undergräver argument ommer

riskerochmöjligheterolikadefrån mångahindrareller att seoss
olyckligtminstutveckling. intedenna Detfinns i är omsom

dendvs.teknikcentrerattilllederkring IT synsätt,hypen" attett
beslutenpolitiskadeochför givenutvecklingentekniska meratttas

teknikendeneffekternatill änsighandlar attnyaavatt anpassaom
omskapasellerförändraskaneffekternahurfokusera genom

utveckla de-kunnaskainformationsteknikenbeslut.politiska Om
infor-utvecklarocksådemokratinnödvändigtdetmokratin är att

börjademokratioch måsteITDiskussionenmationstekniken. om
teknik.politik,med inte

andra län-liksom ihar mångademokratiförsök SverigeiDigitala
och serviceinformationsspridninginriktadfrämstder varit enmot -

demokratiDebattertiden.detta iKanske liggerdemokrati. omtunn
frå-tillfolkstyrelsefrågorfrånfokusförändrattid sitthar senare

också Demo-tydliggörshandlingskraft.7° Dettapolitisk avgor om
handlingskraft ochvärdendär rätts-demokratimåttkratirådets som

demokratinförstårmedborgarstyrelse. Ommedjämställsstat
ocksårad komponenter,innehållakanrepresentation ensomensom

hardemokratibegreppetförvånandedet intemotstridiga, är att
folkstyrelsen.striktadensakermed andraförknippaskommit änatt

demokrativärdetendadet sannatolka detkanMan attsom -
demokratiblivitallt hartid trängsmedborgarstyrelsen i nären-

ökardemokratibegreppetutvidgadevärden.andra Detundan av
vilkenfråganställningstagandenpolitiskabehovetonekligen omav - Ärställs sinutvecklaönskardemokrati svaretspets.typ manav

imedborgarstyrelsen ånyodemokrati där sättssnabbellerstarken
ocksåkrävsviljekraft.politisk Detkrävsförsta enrummet
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demokratisk medvetenhet och idé hur tekniken kan användasen om
för demokratiska syften. Mycket tyder denna medvetenhetatt

finnsinte dag.i politiskaDe målen har varit mycket och denvaga
politiska styrningen finnsDet därmed uppenbar förrisksvag. en att
demokratiförsöken vid IT endast används för spridastannar att att
offentlig information medan medborgarna själva hålls utanför dis-

jkussion och beslut. g
Samtidigt den offentliga styrningen ökar betydelsei ändrar lsom

den karaktär. Politik bedrivs dag oftai i nätverk och i nätverk är lett
det samspelet mellan olika aktörer formar politikens innehåll.som

teknikenHur används kan resultat därettses som av en process
olika aktörer inom interrelaterade tekniska, sociala ochseparata men

éorganisatoriska policyområden sociala och tekniska val.gör Nät- i
verkspolitik utformas i kontext där det ofta finns olika mål,en men
där det finnsinte tydliga beslutsstrukturer.några Att i nätverk istyra

lkräver därför strategier och det gäller utveckla dessa. Omnya att
inte detta ökar risken för service och effektivitetgörs hamnaratt a
högt agendan, medan deltagande lhamnar lågt dvs. handlings-att

lkraft blir den enda prioriterade demokratiaspekten.
problemEtt med nätverken, eller partnerskapen mellanannat g

offentliga och privata aktörer, lde tenderar försvåra detär att att jpolitiska ansvarstagandet. Dels till följd konsensusprägladav en
politik och tjänstemännens inflytande, också grundstora men av g

mellan politik och marknadgränsen suddas det demo-att För iut.
kratiska ansvarstagandet erbjuder partnerskapen intressant möj-en 1
lighet låta ide medborgare och organisationer berörs poli-att som av
tikområdets beslutsfattande direkt påverka politikens genomföran-

lde. sådantEtt experiment har genomförts deti s.k. DALI-projektet

li Göteborg där användargrupper med olika sammansättning, dels
partipolitisk, dels baserad från ideella föreningar,representanter

lhar etablerats. partnerskapenMen bär alltid med sig risken för
ojämlikhet och exkludering. framstårDet omöjlig uppgiftsom en

utveckla metoder alla berörda möjligheteratt som ger grupper att
lika villkor påverka genomförandet. Partnerskapen kan därför san-
nolikt endast partiellt införansvariga specifikagöras igrupper av
aktörer och intressen, medan kommunfullmäktige förmåste ansvara
övriga medborgare. Styrning mångfald börgovernance medgenom
andra ord inte ske aktiv medverkan demokratiskt valdautan av
aktörer."

Partnerskapen kommer sannolikt öka betydelsei framtiden,iatt
dels beroende kommunerna måste Visa de samarbetar medatt att
näringslivet för del fonder, delsEU:s grundatt ta av attav
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Demokratiutredningen
seminarieinläggdebattartiklar,essäer,skriftserie meden0

forskarantologier.och

informationsteknologin lTdemokratifrågor kanVilka vara svar
på

fart-samspelar med allmänDenfolkstyrelsen.utmanar en
därför klar-nödvändiggörutvecklingrörlighet. Dessochökning

ochsträvar efterdemokratidet är förlägganden vad somom
detinte ska bliFörkunna förstärka.så fall skulleIT i attsom

måstedetstället bemästraiinstrumentinstrumentets utannya
och möte-samtaletoffentligavill ordna detreflektera över hur

landsändar.åsikter, generationer ochmellanna
kritikdemokratiteoretiskinnehåller såvälhär bokenDen en

kommunikationsvetenskap-geografiska ochhistoriska,IT somav
någraockså pionjärverksam-följtFörfattarna haranalyser.liga
nivåer: medbor-på på globalanätet olikafolkstyrelsemedheter

i skolanriksdagsvalet,användning ihemsidornasgarnätverk,
ochdebattermed lT-stöddanågra kommunala experimentsamt

använ-argumentation förockså attBoken inrymmer.dialogen en jsprida makten bland med-radikalttekniken i syftedenda attnya
redanännu verktyg i delåta blidenstället för ettiborgarna att

inflytelserikas händer.
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