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Förord

Är lösning demokratins problemIT en
Vilket dess problem och fall-i såav Vems-
Och vad IT egentligensvarar

informationsteknologinDen Demokratiutred-intresserarnya
föranalyserar den denningen. Vi föröppnar Vägaratt se om nya

öka medborgarnas deltagande och delaktighet samhällsut-iatt
vecklingen. led arbetet den här småskriftenSom i För-ett ges ut.
fattaren både teoretiskt och praktiskt vad han kallarresonerar om
elektronisk demokrati. Olika slags demokratimodeller konfron-

Praktiska försök från andra länder där olika sättteras. man an-
politisk opinionsbildningIT i och politiskt beslutsfattandevänt

dokumenteras nyfikenhet.med kritisken
här skriften samtidigt förberedelsematerial förDen utgör ett

konferensden och demokratinIT den 17om som arrangerar
tillsammans med Forskningsrådsnämnden,1999 Kommu-mars

nikationsforskningsberedningen och IT-kommissionen.
Demokratiutredningens ledamöter har ställninginte tagit till

författarens synpunkter.

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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demokratiElektronisk

OlssonAnders F

demokratielektroniskärVad1

Utgångspunkter1.1

förändras idemokratinpolitiskahur denFörutsägelserna ettom
informationsteknologi ITsamhälle allt genomträngs avmersom

fortsättningenMed iskiftande. ITstarktochmångaär menas
mellanäktenskapdatorer-telekommunikation. "Ettkombinationen

utredningstatligförtelefonen" citeraochmikroprocessorn att en
4.SOU 1995:68, s.-

utvecklingensöverblicka de olika gissningarnaEtt sätt omatt
tillfrån maximal optimismskalademplacerariktning är att en

med-denOptimisternaoreserverad pessimism. tror att sanna,
allamanipulerasellerkan hejdaslängreviljanborgerliga inte när

informations-sinandealdriguppkopplade tillblir Nätets
hävdare-postlådor. PessimisternaMaktensoch till attströmmar

EU-kommissionen, Staten,samhällsaktörertids starkastevår
utformar IT-sam-Microsoft m.fl.Kapitalet Bonniers, nugenom

blirfall inte någotresultatet i varjeochhållet intressei atteget
allmänalternativt gårdemokrati,kan kallas motatt ensom

hotfulla slag.detsamhällsupplösningoch mestavnorm-

Kommunikationsforskningsberedningen,finansieradstudieEn av
och Telia.KFB,
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den samhälleligaAtt utvecklingen barainte "uppstår utan
formas/styrs människorna truism. och hur teknikOmärav en ny
ska förnyttjas stärka/förbättra demokratiska äratt processer en
politisk fråga. "IT-demokratin blir avhängig rad faktorer: huren
demokrati definieras, vilken tekniskt stöd sedan väljertyp av man
för denna demokrati, hur bereddärtyp storaav resurser attman
investera de tekniskai och utbildningeni medbor-systemen av

alla "surfa frittKommer politikens informa-etc.garna, att
tionshav, eller kommer -förmajoriteten låna Lundaforska-att att

Gärdenfors formuleringPeter simma informa-imotströmsren -
tionskloaken bestämsDet mänskliga beslut dagi och igenom

Och, amerikanen Richard Sclove har påpekat, demorgon. som
mänskliga beslut IT:s utnyttjande viktigai avseendenom som
bestämmer samhällsutvecklingen och högi grad påverkar männi-
skors livssituation bör fattas demokratiskt:

Insofar ought beI citizens empowered shapingparticipate into toas
their basicsociety andcircamstances technologiess profoundly2
affect and partly thoseconstitute followscircamstances, that 3
technological design and should he democratized.practice Sclove
1995

1.2 Nätet och det goda samhället

Föreställningarna hur människan med datorer ska förbättraom
världen lika gamla datortekniken själv. Teknik-är nästan som
optimister har allai tider lovat mycket, och datorålderni deär

hävdademånga. amerikanska forskare1956 inom området artifi-
ciell intelligens, alla uttryck förAI, det mänskliga intellektetatt
skulle kunna simuleras med datorer. skulle blixt-Datorprogram
snabbt mellan världens alla språk. främstaöversätta De experternas
kunskaper Vilketi helst skulle lagras iämne som program som- -
sedan kunde användas helst. Robotteknik skulle befriaav vem som

från fysisktalla krävande farligaoch arbeten. Crevier 1993oss
Under och 80-talen har skribenter1970- Alvin Toffler ochsom

MasudaYoneji sålt sina teknikoptimistiska böcker i miljonupp-
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för-MasudaToffler Mångalagor. 1984.1980, 1990, 1997.1970,
svikits. Vedin Johansson/datortekniken harhoppningar 1995,

infriats förväntan,har dockNissen/Sturesson Några1998. över
teknikens möjligheter tycksför fortsattoch grunden optimism om

de globala kommunikations-stabilstabil. Så närt.o.m., attvara
tekniska1990-talet lanserades detvid börjannätverken somav

från högsta politiskadet denbotemedlet alltnästan ont,mot var
oreflekteradflödade.framtidsvisionernanivån En närmastsom -

inför IT-tillämp-fascinationför pojkboksaktiginte sägaatt nya-
politiken.under iningar några år poänggav

blevledningen. presidentvaletideologiskt USA I 1992Rent tog
informa-fråga. myntade begreppetpolitiskt het" AlIT Goreen

befordrades från tillhansuperhighway" redan innantion senator
far,Uttrycket valdes medvice-president. Hansstor omsorg.

"the1950-talet de drivande inomAl Sr,Goresenator en avvar
påbörjadesbeslutades ochHighway Project". DåInterstate

detibyggandet USA:s motorvägar, vägsystemstora ett somav
fördetfått starkt laddning:folkdjupet positivamerikanska ståren

frihet och framtidstro.
taladepresidentvaletfristående i PerotH RossDen utmanaren

"urformen"den amerikanskamedmycket IT återupprättaattom
Hall där medborgarnastadshusetför demokrati: Townimötet

för diskutera och besluta.samlades Denna möten,sortsatt som
för sedan ochEnglandframförallt blev vanliga i årNew 200 som

ofta romantiserad historieskriv-föremål försedan dess blivit en
ETM.återskapas Electronic Town Meetings,skullening, som

sedan, väl installeraddrev iClinton-Gore-administrationen
förflera uppmärksammade policy-programVita igenomHuset,

Infra-National Informationofficiellt kallas thedet kom attsom
Infrastructureupprättades InformationNII. Förststructure en

aktiviteter IT-för samordnaTask regeringensIITF,Force, att
med ledan-Advisory Councilrådgivandeområdet, och gruppen

Agendapresenteradeföreträdare för näringslivet. IITFde 1993 en
seamless,definierades interactive,for Action". aDär NII som

lanserade Clinton-Gore-regeringennetwork.user-driven Senare
Globalmotsvarighet tillinternationell NII-programmeten -
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Information Infrastructure vidGII G7-möteantogs ettsom-
1995.

det franska Minitel-systemet, försöksformGenom i på-som
Ävenbörjades föreegentligenEuropa USA1981, var scenen.

Minitel blev framgång hade tredjedel den1995om en en av-
franska befolkningen tillgång till stannade det isystemet -
Frankrike och har med utveckling blivit teknisktInternets
föråldrat.

däremot, den amerikanska s.k.EU utmaningen. Iantog ett
"White från med titeln Growth,Paper" Competitiveness1993
and Employment betonade EU-kommissionen betydelsen av
gränsöverskridande förnätverk fysiska ochenergitransporter,
telekommunikationer. Ministerrådet sammankallade expert-en

under ledning den tyske kommissionären Martingrupp av
EuropepubliceradeBangemann and the1994 rapportensom

Global Information recommendationsSociety the Europeanto-
Council".

valde slagordet InformationAtt stället förEU Society i In-
formation Highway berodde baraSuper inte i Europaatt man
ville betona betydelse förIT:s samhället helhet tekniksom en-

handlar mycket ocksåänsom transporterom utanmer -
historia i Europa. Förmotorvägarnas européer är motorvägar trots

allt påfund med Hitler-tiden.irötterett
EU-kommissionen har sedan lanserat InformationThe

Office,Society Project kunskapscentrum förISPO, allettsom
EU-verksamhet kring "The Information juliSociety. in-I 1995
rättades Information think-tankSociety slags medForum, en

delegater från medlemsländerna alla har ledande124 positio-som
inom centrala områden telekommunikation ochner som eter-

media.

Stridsfrågor1.2. 1

politiskFrån och hartoppnivå i således lanserats idéerUSA EU
och för samhällsomvälvande satsningar IT.stora,program
Kubicek al. fallenbåda betonas hela samhället1997 I skaet att

10
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för vissaIT-tillämpningar. Mandra att gruppervarnarnytta av nya
lås-samhälleligastrider ochsocialaefter medhalkar orättvisor,

ofta policy-idetoch demokrati,Frihetföljd.ningar upprepassom
skavärdenframåt,ochfråndokumenten 1993 är genomsyrasom

samhället.högteknologiskaframtidadet
målen.pekarreforminriktningen,Policy-dokumenten utanger

Bildtsmotsvarigheten regeringensvenskadenPrecis som -
degliderförmåga 1994:118människans SOUVingar åt -

lösasalltproblem måsteantalförbisnabbt svåra trotssomett
IT-samhället.demokratiska Dessaochdet rättvisavägen mot

debatten idomineranaturliga skäl kommitproblem har attav
policy-dokumentensrealiseraförsökenfas, dvs. undernästa att

idéer.
dokumentSverigesSåväl EU:s somUSA:s rymmer ensom

består. IT-sam-fyraoklarhetgrundläggande årännu senaresom
marknadslösningar,grad bygga principenska höghället i om

Problemetkontroll.offentligelleroffentliga investeringarinte
ellerför glesbygden ifrivilligt imarknaden investerarinte nätär att

eftersom sådana satsningarekonomisktförtjänster svaga grupper,
blossatfråga har gångdennaStrider kringolönsamma.är upp

följa.fler lärochde åren,gång senaste
therevideringrejälkongressbeslöt USA:s1996 avenom
hade dålagmedArbetetfrånCommunications Act 1934. en ny

regel-det itill tycktesi år. Fram 1994mångapågått ettutmynna
public-interest-grupperde s.k.tillfredsställde mångaverk avsom

tele-lågaefterlyste sådantfrågan.sig i De somengageratsom
föriglesbygden ochföravgifter nätenäven garanterat utrymme

den väl-Medoch ideella organisationer.public-service-intressen
ändradeskongressvalenframgångenrepublikanska i 1994diga

telekommunika-ideologiskt.förutsättningarna Dendock rent
starkfick ställetiröstade igenomkongressentionslag ensom

prägel.nyliberal

thefor consistarchitecturelegislative NI Ishort, theIn towasnew
theaboutplayersthedeal betweenlargely termscorporatemayora

dealbroar/leralso emhracingrather thanana competition, apace
hurgeoningUnitedaccommodate the Stateswouldthat non-
make direct concessionslagislationwould thecommercial Norsector.

11
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interests social obligationsimposing the privateto consumer on
thein market would be the determinantmainsector; most cases,

whether, ana when, networks ana would be madeservicesnew
available. Drake 1997

Med talmannen GingrichNewt i drev den republikanskaspetsen
majoriteten igenom regelverk innebär marknadskraf-ett attsom

i allt väsentligt bestämmer hur telenätet och dessom/ när/terna
skatjänster tillgängliga för medborgarna. Därmed gick luftenvara

delvis den rörelse den heterogena samling ideella organisa-ur -
tioner och aktivister tagit policy-dokumenten allvar ochsom-
hoppats förnyelsenätstödd den amerikanska demokratin.en av

The agenda building which accommodatesNHan a range non-
commercial ana has...largely disappeared.voices Moreover, itsuses
losses have had efect thenegative public interesttoseem a on

overall levels ofactivismcommunity anas enthusiasm. Drake 1997

IT-samhället bygger, bådei ochUSAzs EU:s tappningar, en
marknadsliberal föreställning "information blandom som en vara
andra Samtidigt medborgarnas tillgång till informationärvaror.

samhälle/sitt förutsättningensin värld för fungerandeom en
demokrati. Motsättningen grundläggande. denJu poli-är mer av
tiskt relevanta informationen köps/ säljs marknadens villkorsom
och starkare kontroll tillerkänns till sådanägarensom
information, desto blir det för ekonomisktsvårare med-svaga
borgare hävda densig i demokratiska Ilshammaratt processen.

Perelman Bellamy/Taylor1997, 1998, Moore1998, 1998.
debatten återkommer oftaI frågan Universal Service". Ettom

mål utstakas policy-dokumenteni alla medborgare iärsom att
framtiden ska ha "åtkomst" till moderna för datakommunika-nät
tion. dockFrågan vad det innebär i praktiken. telefon-viaär Att

ha åtkomst till telenätet innebär höra kopplingstonapparat att en
lyfter luren. Vad motsvarigheten tillnär kopplingston vidärman

kontakt med framtidens för datakommunikation Skanät någon
information eller tjänsternågra Skagratis subventio-någotvara

fall-i vad ochså med hur mycket McConnaughey 1997,neras
Haag/Gosling Blau1997, 1997.

12



OLSSONRANDERS

informa-yttrande- ochtvistefrågorpsättningEn röruannan
till dessaorsaker tvistertionsfriheten. tminstone två är uppen-

mediumfarligaredebattörer ITDels vissabara. änär ettattanser
bl.a.-för bekämpandeefterlysertidigare har Denågot avsett.

hårdare begräns-ochbarnpornografi, och terrorismrasism nya-
skyddet förOcksåinformationsfriheten.ochyttrande-ningar av

inskränktför in-åberopas motivenskildas integritet en mersom
"papperssamhället.gamladetformationsfrihet IT-samhället ii än

fått gehör hosandra länderochhar både SverigeSådana krav i
kritik frånstarkocksåharlagstiftaren mötts grupper somavmen

har, häv-nyhetsmedierSkandaltörstandefria ordet.detvärnar om
kringhysteriska stämningarpiskatkritiker,dar dessa enupp

eller farligobehagligförvisso kanbrottslighet varsmenvarasom
bekämpasochIT-samhället inteökat medharomfattning inte som

Är detyttrandefriheten. inte iinskränkningar ieffektivare genom
spelandeskickligtelitersamhälletssjälva verket genomsom,

dator-stärkachansen sitttillfälliga opinioner, atttar grepp omnu
förursäktinformationsflöden Används ITintenätverkens som
ochallmänna opinionendeneffektivare styrningetablera avatt en

Olssonkontrollpolisiär Förstarkare 1997.1996, genom-enen
Godwindebatten,amerikanska 1998.omfattandedengång seav

informationsfriheten bottnarochyttrande-kringAndra tvister
pornografigränsöverskridande.nätverken Denfaktumdeti äratt

världen.helalätt åtkomlig Statersprids via Internet överärsom
därmedpornografi "drabbarlagstiftningliberalmed stateromen

internationellaförsök medoch allalagregler,med strängare att
tillrestriktivadeöverenskommelserellerregelverk staterna

kulturerskan bliliberala.de"drabbar Det mötenmötes sommer
kollisioner.bli kulturerskan också

detlösastvistefrågaYtterligare måste vägen motsomen
avlyssnamöjligheterIT-samhället gällerdemokratiska attstatens

medvästvärlden USA:sregeringar ikontrollera Vissaoch näten. -
fördatorprogramdefinierapådrivande villstarkastdensom -

kontrolleraoch förbjuda/krigsmaterielavancerad kryptering som
fientligt sinnade nationer,användning.spridning/ Omderas

till sådanafår tillgångbrottslingareller andraterrorister program
avlyssnas.kommunikationderas intehävdar regering,kan, USA:s

13
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betyder förDet spelrum brottsligheten och försvagningstörre en
den nationella säkerheten. ambition förbjudaDenna ochav att

kontrollera krypteringsprogram har dock stark kritik frånmött
såväl medborgarrättsorganisationer det privata näringslivetsom
och civila" myndigheter. har ifrågasätts.Motiven förProgram
avancerad kryptering har redan fått spridning, de finns bl.a.stor
tillgängliga via och vilka lagarInternet, västvärldensoavsett rege-

stiftarringar kommer maffian ochså terroristerna användaatt
Ärdem. det inte laglydiga politiskt obekväma med-snarare men

borgare och organisationer kommer avlyssnas Andraattsom
legitima säkerhetsintressen praktiken förmenti destår mot
polisiära. och enskildaFöretag, organisationer medborgare be-
höver använda säker kryptering för skydda hemlighetersinaatt
och sin integritet.

Till kansist svårigheterna finna juridiskt och demo-nämnas att
kratiskt acceptabla lösningar frågor kring upphovsrätten. Sär-
skilt svårhanterligt faktumdet i "papperssamhälletär att man
kunnat medge kopiering skyddade verk enstaka föri exemplarav
enskilt bruk frioch utlåning bibliotekvia med eller blygsamingen
kompensation till upphovsmannen. Själva kopieringsprocessen är
med omständlig marknaden förså böcker och tidningarpapper att
ändå kunnat fungera hyggligt. Med skerIT kopiering/ spridning av
hundratals sidor bråkdelar sekund, förut-varmedtext av en

försättningarna det upphovsrättsliga skyddet viktigai avseenden
har ändrats. förs bl.a.Här i internationella Worldnu organ som
Intellectual Property Organisation, kompliceradeWIPO, diskus-

och förhandlingar.sioner skrivande stund höstenI 1998 syns
inga tecken bredare konsensus skulle fram kringväxaatt en
upphovsrätten IT-samhället.i

Sammanfattningsvis vilket borde förvånauppstår inte någon- -
samhälleliga och politiskaspänningar strider IT-samhälletsnär

förverkligas.visioner ska sådanVarje strid har förrelevansinte
demokratin, har det.mångamen

de verkligt grundläggande frågornaEn ska betalaärav vem som
för utbildning och teknisk utrustning alla. praktikenAtt i -inte
bara i teorin möjliggöra för samtliga medborgare delta iatt en-
demokratisk alltmer präglas IT-tillämpningar kom-process som av

14
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skälfinns goda investe-belopp.kosta Det attatt trostoraattmer
mänskligt-socialasåvällång siktringen rent sam-somgenererar

enkelt bevisaslåterdet sig intehällsekonomiska vinster men-
förhand.

förvaltningoffentligElektronisk1.3

blir alltmeroffentlig förvaltningförutsägelsedjärvingenDet är att
kommermyndigheternamedkommunicerandeelektronisk. Vårt

ekonomiskaskeutsträckning via Deväxandei nätet. rentatt
offentlig förvaltningmoderniseringför sådan ärincitamenten aven

påbörjadesjuridisktteknisktstarka. Såvälöverväldigande som
med tulldatasystemetför sedanredan tioomställningen Sverige åri

omfattandeTullensoch 1989/90:40.SOUse 1989:20 prop.
motsvarighet.elektroniskdåpappershantering rentersattes enav

kanrättsliga problemtekniska ochdemed lösaArbetet somatt
redanförvaltning harelektronisktillvid övergångenuppstå

dokumenthanteringElektronisk SOUbl.a.kommit långt. Se
förvaltning medborgarnas tjänst"Statlig ioch1996:40 prop

1997/98:136.
förvalt-tidigt 60-tal lovatsedanföretag harDatorbranschens

hjälpmedkostnadssänkningarenaståendeningsmyndigheterna av
Även försäljarnasdatornätverk.datorer och, år, omsenare

hardatorsysteminfriats satsningarlöften sällan har många-
offent-myndigheterna kanförlustaffärer förtillutvecklats stora -

rationelltkostnader medtvekan sänka sinaförvaltning utan
mil-FörsäkringskassanOlsson 100utnyttjande IT 1985. sparav

Statskonto-typisk rubrikblanketterelektroniskamedjoner är en
Öppna kostnadssänk-tidskrift 2/1998. FörutomSystem nrrets

handläggningstideroch kortarekrångelmindreutlovas närningen
motsvarighet.elektroniskmedpappersblanketten ersätts en

ochStandardiseringdelfordras ytterligareDet programut-en
sigill,elektroniskaochdigitala signaturerför sådantveckling som

meddelanden iundertecknakunnadvs. medborgarna måste även
dokumentoch andramyndighetsbesluthosoch äkthetenIT-miljö

hartrösklarsäkerställas. dessaform kunnaelektronisk Näri måste
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kommer medborgarnas kommunikation med myndig-passerats
heterna allt snabbare flyttas till elektroniska medier.överatt

meddeladesHösten svensk standard för1998 elektroniskaatt en
ID-kort klar. ska bl.a. detKortet möjligt för användarenär göra att
"styrka identiteten natver/e och kunna skriva under elektro-över att
niska handlingar. Pressmeddelande från Informations-980930
tekniska standardiseringen, ITS, och Säkrad Elektronisk Informa-

Samhället,tion i SEIS.
kommerProcessen säkerligen inte bli smärtfri. Iatt rapporten

från det brittiska parlamentets ParliamentaryPOST Office of
andScience Technology diskuteras segheten de etableradei

byråkratiska strukturerna. Electronic InformationGovernment -
Technologies and the httpz//wwwparliamennuk/Citizen,
post/home.htm pressmeddelandetI heter det bl.a.:rapportenom

found thatPOS T the and otherUK embracecountries starting toare
technologies fromimprove the down,services whiletoptonew

citizen-led strengtheninitiatives and democracy fromcommunities
the bottom beingHowever, T deployedI C the publicin UKup. are

piecemealin with little coherent betweensector strategya way,
different Departments tiers Following thegovernment.or
commercial example would this be turnedrequire around, possiblyto

re- engineering around eg. receiptgovernment processescommon
licences andprovision foundpermits T that. But POSrevenue,

policy reinforces trends and freezesexisting departmentalcurrent
demarcations the which couldinto frustratesystem, to createmoves a

modern stream-lined government.more
The formain priority decideGovernment where wishesto to

and develop clearer future the informationvision its intogo a age.
has been madeA with the direct butstart government. paper,green

there has been only limited definingattention what peoplegiven to
actually would fromor re-engineeredaccept Government,want a
and how achieveto

Iakttagelsen dagens politiska och administrativa ledare med ITatt
främst befäster förvaltningsstrukturexisterande och därmeden
sina positioner och inte denutnyttjar potential till förnyelseegna -
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följer med lika träffande för förIT minst Sverigeärsom som-
Storbritannien.

Härtill ska läggas svensk offentlig förvaltning växandeiatt ut-
sträckning blir "elektronisk" i Såväl kun-mening.även en annan
skap/ kompetens beslutsfunktioner flyttas från tjänste-som rena

till datorprogram. medborgaren dag kan hämtaOm imän över
information form frånelektroniski myndighets hemsida såen
kommer han/ hon erbjudas "intelligentai tjänsterattmorgon

plats. elektroniska blanketter medborgaren skaDesamma som
fylla "tänker själva"i uträkningar eller kon-göraatt t.ex.genom
trollera adressuppgifter automatiskt, och hjälper medborgaren att
hitta den kunskap innebörden lagregler, rättsfallom etc.av som
behövs för deklarationen eller tillståndsansökan.

fattar beslut, dvs. bedriverDatorprogram myndighetsutöv-som
enskild, har fleraning länge myndigheter och tek-använtsmot

niken fortsätter utvecklas. sedanDet många år någonatt var som
kött och blod räknade ut/beslutade hur mycket in-person av

komstskatt medborgaren skulle betala det sköter iprogrammen-
riksskatteverkets stordatorer. Medborgare kommer framtiden allti

Ävenoftare myndigheter formi denmötaatt automater.av om
viktigaste drivkraften bakom denna utveckling utsikternaär att

offentligasminska det kostnader samtidigt möjligheteröppnas att
höja kvaliteten förvaltningens arbete.i denAutomatisering av
offentliga förvaltningens verksamhet kompliceradär en process
där tekniska, rättsliga och sociala lösningar måste vävas samman
till helhet. Självfallet kan bortse från förinte riskernaen man en
sänkt kvalitet myndighetsverksamheteni eller andra negativa
effekter. Sjöberg OlssonMagnusson 1996.1992,

skaparAutomatiseringen också problem med realiseraattnya
offentlighetsprincipen. datorprogram fattar beslut, deDe t.ex.som
hos självfallet offentliga. fallRSV, skulle med-måste I annatvara
borgaren hjälplös inför myndighetsautomat producerarstå en som
beslut honom/henne möjlighet för den enskildeutan attom
kontrollera de olika beslutsstegen eller resultatet juridisktärom
korrekt. förGrunden rättssäkerheten skulle raseras.

Vad betyder då "offentlighet" för datorprogram RSV:s pro-
för skatteuträkningar dag skrivnai i COBOL,är ettgram pro-
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försvinnandeför stordatorer liten del med-gramspråk som en av
offentlighef uppenbarligenborgarna behärskar. inne-Här måste

bara läsa programkoden. med-bära Den måsteän rätt att gemer en
medborgarenanvända kanborgaren Försträtt programmet.att om

för jämföra utfallen kanalternativa data i programmet attmata
skaffa uppfattning huruvidahan/hon sig ärprogrammeten om en

Skatteregler.korrekt tillämpning gällanderimligt Översättning/ av
föreslog utredning offent-Icke desto mindre statlig 1997 atten

framtiden ska innebära dellighetsprincipen intei någon rätt att ta
form.myndigheters datorprogram elektronisk Datalags-iav

fort-kommittén, hade regeringenSOU 1997:39. Hösten 1998
farande till förslaget.ställninginte tagit

kraftfullt offentlig för-kan alltså IT-stöddsigMan vänta att en
valtning de konstrueras och utvecklas ettsystemenom nya-

och effektivare. Huruvidakompetent blir både billigaresätt -
förnyelse samtidigt bidrar till stärka demokratindenna att vet

effektiva offentliga förvaltningenbilliga och kan likainte. Den
totalitärt auktoritärt eller demokratiskttjänagärna ett ettsom

samhälle.

1.4 Nätet och politiken

kännetecknas ständigt växande utbudIT-samhälletAtt ett avav
information den skisseratsuppenbart. utvecklingGenomär som

myndigheterna allt bättrekan utnyttjar ITsigvänta attovan man
för till medborgarna, inklusive spridning månganåatt ut att ge

myndigheter riks-allmänna handlingar. alla regering/Snart sagt -
dag, statliga verk, länsstyrelser och kommuner har numera en-

de erbjuder information olika slag.hemsida därInternet av
fall tillMedborgarna skickai många att e-postuppmuntras myn-

dighetens brevlåda till enskilda befattningshavare. Renodladeeller
lufta mindredebattfora där medborgarna inbjuds åsiktersina äratt

förekommer Statskontoretvanliga, bl.a. hos kommuner,vissamen
och Demokratiutredningen.

offentlig förvaltningambitiös "huvudingång" till svenskEn
http://www.sverigedirekt.riksdagen.se/.DirektSverigenätet är
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finns skrivande stund länkari till kommuner,Där sept 1998 272
landsting och myndigheter statsförvaltningen.inom22 230

bör samtidigt offentlig förvaltning med ITNoteras att ger
informationspridning den beslutsfattareprecis politiskaåt som

och höga ämbetsmän vill med. har ofta prak-nå Denut ett stort
tiskt värde för medborgare behöver kunskap öppettider,som om
blanketter eller avgifter, den samlade informationsmängdenmen
har också påtaglig propagandistisk slagsida. lagregler ellerIngaen
direktiv från riksdag/ myndigheternaregering tvingar sprid-att ge

informationning känslig elleri meningåt någonärsom
"kritisk". har hittills offentlig-tal realiseraDet inte varit attom
hetsprincipen med IT-stöd, dvs. all offentlig myndighets-göraatt
information finns elektronisk form tillgänglig föri med-som
borgarna. Olsson 1996

väljarstöd1.4. 1

politikens aktörer, för denutnyttjar inom etableradeI USA ramen
parlamentariska modellen, snabbt ökande utsträckning.IT i Varje
politisk kandidat med självaktning har hemsida Interneten egen

biografi,med politiska tal och den obligatoriska familje-närmast
bilden. Särskilt inflytelserika eller kontroversiella politiker iägnas
de flesta fall enskilda eller politiska motståndareav grupper av -
också skuggsida" där vederbörandes svagheter, miss-näteten

eller särskilt kontroversiella uttalanden redovisas och därtag
polemiken honom/ henne skarp.ärmot

Vidare eller mindre oberoende informations-upprättas mer
förbaser stöd Väljarna. känd torde WebMest Vote Smartsom vara

http:wWW.vote-smart.org. erbjuder hemsidavia sinDen en
imponerande mängd information politiker, deras bakgrund,om
meritlista och åsikter:

Tracking tbe performance political leaders/13 000over
wealtb facts candidates elected officials, includingA åon

biograpbies, addresses, records,issue positions, voting campaign
finances, and evaluation; special interests.
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performance clear descriptionsTrack the Congress using
bills. Follow the legislation interest examinemajor tostatus you,

hills, look ahead scheduledrecords and the anavoting to votestext
for each week.

information elections, federal andAccess state govemments,on
plus thousandspolitics. Includes references,the andissues, our own

links the thesites Internet.importantto most on

researcherbjuder politiskVOTE SMART gratis "Voterst 0 m
Hotline Call tall-free speakResearch TE-SMARTVO1-888- to to-

massmedia,personal researcher." och särskilt stöd bl.a.your own
finansieras medlem-och studenter. Verksamhetenlärare 00050av

från fonder.och anslag olikaorganisationenimar
för stöd väljarna Thenätbaserad organisationEn ärannan

Network http://www.dnet.org, skapatsDemocracy som av
for Angeles.Governmental Studiesorganisationen iCenter Los

largerNetwork the Web effortThe Democracy part toon a
local, andnon-profit, tools fornon-partisan, interactive statecreate

national political participation.
public officials andThe Network providesDemocracy citizens,

local, anddebatecandidates unique opportunity issuesto statea
officials uploadnational Candidates and electedimportance. can or

databaseupdate their time. Citizenspositions to at can accessour any
the people forthese and the positionsstatements compare

askedwhom they to vote.are

Web WhiteInför val samlades projekteti USAårs 8C1998 genom
information främst länkarBlue imponerande mängd genomen --

httpz//Wwwwebwhiteblue.orgtill stöd för väljarna. WWSLB var
för den offentligaför vad Direktdet amerikanska valet Sverige är

sektorn i Sverige.
väljarstödmotsvarigheter, vadambitiösa svenskaNågra mer

beträffar, väljarstödhar i iUSAinte Meraupprättats ännu. om
avsnitt Minnesota E-Democracy.4.3 -
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Politisk debatt1.4.2

torde världensochdel InternetNews störstaUsenet är varaen av
för alla.konferenssystem,och Newsdiskussions- Usenetöppet

allas.k. idiskussionsgruppertusentals newsgroupsrymmer
sammanlagdaotänkbaraoch deltänkbara Denämnen. text-en

motsvaradedygnproducerasVolym varje 0001996 1uppemotsom
ocksåIlshammar avsnittSOO-sidiga böcker. Se 4.11997. omnya

IPERBOLE.
relevans,politiskhardiskussionsgrupperna ingenMerparten av

samhälls-antal handlarförsvarligtfinns ocksådet ett som ommen
meningsutbytenasvaghetenfrågor. uppenbaraDen är att s.a.s.

också be-fria och internationella kanluften. dehänger i Att är
Även kandärhemmade hörskrivas inte någonstans.att omsom

bland flerdebattinlägg långtoch viktigaförekomma intressanta -
spridning.får aldrigoch oviktiga de någonointressanta nästan-

politiker.massmedia ellerpraktikenbevakas inteiDe avav
elek-ställenförs naturligtvis ipolitisk debattSvensk många

för främst med-foraform. politiska hartronisk partiernaDe
ungdomsför-fall hardiskussion,lemmars/sympatisörers i många

och sociologerjournalisterbunden Jurister, statsvetare,egna.
ellers.k. diskussions-eller slutnadiskuterar i öppna system

ochTidningarfrågor med politisk relevans.distributionslistor
avhandlas.politik kandär ocksåhar s.k. chat-linjerorganisationer

medborgerligaförantalet kanaler/ platserAllt tyder att
Alltfler människor bliröka.kommer "upp-opinionsyttringar att

förmedantalet platserkopplade" och nätet utrymme sam-
alltfler myndig-öka.fortsätter uppenbarligenhällsdebatt Hosatt

kunnamedborgarnakommereller politiskaheter instanser att
politiskt oberoen-och reformer.politiska förslagkommentera De

informa-förweb-platsernaoch politiskade diskussionsgrupperna
kommeroch andras rim-meningsutbyte massmediasochtion --

fler.bli alltligen att
uppkopplade medborgarenför denMöjligheterna göraatt

för omvärlden tycksfrågor tillgängliga ipolitiskaåsikter isina
obegränsade.framtiden bli närmast
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Vad däremot saknas institutionella för sådanaärsom ramar
yttranden, dvs. platser där engagerademånga människornätet
verkligen lyssnar, där ställda frågor Verkligen besvaras, där argu-

får brytas varandra och diskussionen ordnade formeriment mot
kan drivas framåt i kan ha åtminstoneutgången process vars

politisk betydelse.någon platser där detKort spelarnätetsagt:
roll vad medborgarennågon säger.

Företagsdemokrati inte ledningen låteruppstår när sätta upp en
förslagslåda bredvid stämpelklockan. första demokratiEtt steg mot

ledningen verkligen låser offentligtoch kommenterar deattvore
inlämnade förslagen. Sedan frågan hur ytterligaremånga iär steg
demokratiserande riktning ledningen innan demåste tasom an-
ställda börjar känna verklig delaktighet och djupare engagemang
för företagets bästa.

1 Om elektronisk pådemokrati nätet

finns självfalletDet också otaliga web-platser och usenet-grupper
där människor lanserar och diskuterar IT-stöd för demokratin.
Adresshänvisningar till sådana fora finns ställenmånga i

Eftersom det uteslutet lyckas samlaär änrapporten. att mer en
liten del dessa adresser lista, och eftersomi omsättningen ärav en

snabb gamla försvinner ochså tillkommer har jag inte ansettnya
det motiverat ambitiösnågon sammanställning.göraatt mera

adresserNågra inte plats där funnitjagnämnssom annan men
mycket intresse dessa:ärav

Brittiska Public Policy Research httpz//Wwwippnorguk/på:
sydkoreansk webplatsEn med imponerande länksamlingen om

elektronisk demokrati finns på:
httpz/ forum.nca.or.kr/ edem/ links/ edembkmk.htm#top/

Länkar electronic voting" hittar på:om man
http://www.cs.unibo.it/Nasperti/GASP/e-voting/e-votinghtml

ambitiöst försökEtt kvalificeradigång diskussion IT-att om
samhälle, makt och demokrati John verksam vidGötzesär svens-
ka Statskontoret och den Berlin-baserade forskaren Michael
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http://www.gotzespace.dk/democracy/messages/Macphersons:
board-topicshtml.

studeraförsökhelt lyckatinteintressantFör attett men
Whitmanfrån Waltfora,demokratiskaInternets rapportse

Center 1998.

demokratiskaochIT1.5 processer

ochdiskuterasvärldendelenrikarehåll deniPå många t.0.m.av
utveckla/syfteIT-tillämpningar imedexperimenteras attnya

nordamerikanskSärskilt idemokratiskaförbättra den processen.
starkare ställningmedborgarenoftatalasdebatt att engeom
återuppfinnaochthe Citizen"empower att rege-t.0.m. om

Även SverigesGovernment.reinventringskonsten t0 om
socialdemo-borgerligasåvälpolitiska ledning år, somsenare
möjligheternahar lovprisatordalagallmännaregeringar, ikratiska

omfattandedemokratin, harutveckla någrastödja/med IT meraatt
land.påbörjats ipraktiska försök vårtinte

statligtillsättadockbeslöt regeringenseptember 1997I att en
inför 2000-talet.folkstyret Sverigeutreda iförutredning att

ochenligt direktivenuppgifter mångaDemokratiutredningens är
denhuranalysera in-demkomplicerade, är nyaattmen en av

Detpåverkar demokratin. Dir. 1997:101formationstekniken är
härenda formulering,växlarrimligt drainte menatt stora en

ochtänkande kring ITdagenssvagheter ifaktisktillustreras två
denibara meningalltså ifigurerar ITförstadetdemokrati. För en

tillsätts i Sverige Förframtiddemokratins 1997.utredning somom
föreställningpåtagligt naivordvalettyderdet andra om sam-en

påverkar inteITdemokratiskaochmellan ITbandet processer.
demokratin.Människor bestämmerdemokratin.

harinformationstekniken i sigtydligtkan inteDet sägas nog:
Banko-redskap.kraft.påverkande Denellerriktningingen är ett

tillrelation sinkan ivad kundenexaktbestämmer göramaten
informa-Attklockan tvåbank, åtminstone nätetnatten. som

ändrarbankomatenskompliceratmyckettionssystem änär mer
skära limp-tillanvändaskanknivenLikavälingenting. attsom
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skivor eller människostrupar med, kan bliIT lika effektivtett
hjälpmedel för den auktoritära regimen för den demokratiska.som

såledesMan måste debatten i Sverige demokratiIT/säga att om
outvecklad, både vad gäller omfattningär och tankedjup. Därav

följer dock inte praktiskt skulle efterkälken vadatt rent vara
gäller IT-stödd demokratisering". deMånga projekt iav som
andra länder får stämpeln electronic democracy" visar sig huvud-i
sak syfta till med förseIT medborgarna med samhällsinforma-att
tion tämligen elementärt slag. bakgrundMot svensk demo-av av
kratisk tradition utmärkt bl.a. handlingsoffentlighet, offent-av-
liga remissomgångar och publikationer Samhällsguidentypav ter-Ävensådanasig satsningar inte nydanande. svenska myndigheter,
såväl statliga kommunala, har hemsidor ochsom egna e-post-
adresser. Detsamma gäller allt fler politiker.

1.5.1 IT och offentlighetsprincipen

kan godaMan grunder hävda Sverige tack offentlig-att vare
hetsprincipen har försprång flertalet andra länder.ett gentemot

finns viljaHär och tradition hålla medborgarna välen en attav
informerade. styrkaDet möjligheten medär uppstårnären attnu

tekniska hjälpmedel förändra eller utveckla den demokratiskanya
processen.

teknisktDet möjliga och det praktiskt genomförbara brukar
dock visa sig olika saker. Flera hinder de myndighetermötervara
och ideella organisationer försöker fullt realisera offent-som att ut
lighetsprincipen med IT. Väldiga mängder allmänna handlingar
finns dag elektroniski i form, lite detta materialytterstmen av

direkt tillgängligt för medborgarnagörs via Skälen ärt.ex. www. av
flera slag, de främst åberopas juridiska. Datainspektio-ärmen som

har länge, med hänvisning till datalagen, IT-stöddsignen motsatt
spridning allmänna handlingar innehåller personuppgifter.av som
Vidare kan handlingar inkommit till myndighetersom ytt-rymma
randen de spridning, straffbara enligt brottsbalken.ärsom, om ges

kanDe förtal eller hets folkgrupp. Sådana hand-utgöra t.ex. mot
lingar kan alltså offentliga hos myndigheten alla har rättvara att-
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myndigheten får vidtakopia inteläsa dem ochse/ att menen -
sprida dem. Olssonför därutöveråtgärder 1996några att

för myndig-fall vålla problemupphovsrätten kanOckså i vissa
förtillgängligahandlingar enkeltheter vill inkomnagörasom

myndigheten själv producerarhandlingarallmänheten. De ärsom
spridas fritt.upphovsrättsligt skydd och kanfråndock undantagna

lntegritetsskydd1.5.2

Över demokra-och grundendet offentlighetsvänliga ibilden av
liksomska dock läggas itiska mångaSverige Härett annat raster.

föreställningarfinns väl etableradeländer samlingandra omen
för-farlighet helt låterpersonuppgifters sigdatorers och intesom

yttrandefrihet. Riksdagenoffentlighet ochmed principerna omena
Personuppgiftslag, byggerPUL. Den EU-1998 ettantog en ny

handskasförbjuder medborgarnadirektiv allt väsentligti attsom
för journalistisk ochuppgifter Endastmed personer.om

från förbudet.medges generell dispensverksamhet Attkonstnärlig
friheten svenska med-den politiskadetta rättsliga dråpslag mot -

makt-politiker eller andraoffentligt diskuterarborgare t.ex.som
kan begränsathavare förklaras brottsliga inte än ettmer-

till hur val-praktiken uppenbart. illustrationgenomslag i Somär
lagstiftarendiplomatiskt, den svenskaför uttrycka sakenhänt, att

demokrati fyller välmed frågor sinhandskas IT/ PULännu om
uppgift.

idéer möjligheterGamla och1.6 nya

makt direktmedieteknik lägga iTanken med hjälpatt meraav ny
Även hittakanfolkets har redan historia. i Sverigehänder manen

gamla.debattinlägganmärkningsvärt aktuella år30är närmaresom
och eliter-Leif bok Folketexempel LewinsEtt är statsvetaren

demokratiska potentialenVarför denfrån utnyttjaintena" 1970.
telefon frågade han.hos ochTV
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anmärkningsvärt bur litenDet utsträckning efterkrigstidensiär
teknologiska revolution påverkat tekniken för politiskt beslutsfattande

och därmed consensusuppbyggandet. kombinationGenom en-
telefoni-television skulle interaktivt kunna upprättasett systemav

mellan eliten och teknikens uppgiftDen är göraattmassan. nya
Övereliterna för särskildrepresentativa TV-mera massan. en

kanal förs debatt Partimedlemmarna bar belainom partiet.öppenen
tiden möjlighet från bem inlägg ställaocb ledarna tillsina göraatt

med hjälp telefoni. Alla medlemmar bar delta irätt attsvars av
kanaler för den vanligevoteringen. partimed-Nya öppnas

lemmens politiska inflytande. IlshammarCiterat 1997.ur

svensk områdetEn pionjär inom Ohlin konsultTomasärannan -
och utredare, verksam vid Södertörns högskola. foku-Hannumera
serade tidigt datorer/ demokrati,just och hans artikel Svenskai
Dagbladet den augusti med rubriken Närdemokrati data-i8 1971
åldern anmärkningsvärt framsynt. inleds:Denår

Vad vill nödvändigt för begrepp närdemokrati,attsom synas som
gräsrotsdemokrati, politisk flervägskommunikation skam.m. en
realistisk innebörd, förbättrade möjligheter förär attgemene man
kunna uttrycka åsikter. Diskussionen tycks emellertid knappast ba
uppmärksammat hjälpmedel kan betydelseexisteraratt ett storsom
för dessa möjligheter. kan mycket enkelt definieras:Det Ett system av

eller mindre centralt belägna datorer direktkontakt med data-imer
Återtrycktinsamlande bem. Ohlini varje i 1998.apparatur

huvudsak har dock vad gäller teknikstödd reformeringI av-
demokratin debattörer och Ohlin förLewin talat döva öron.som-

gäller förDetsamma litet antal andra intellektuella ochi USAett
under lång tid har arbetatEuropa med liknande frågor.som

Utgångspunkten för idéerna elektronisk demokrati är attom
den demokratiska kan beskrivas informa-serieprocessen som en
tionsbehandlingar. Deltagarna inhämtari kunskaperprocessen
och åsikter, utbyter också sinsemellan kunskaper och åsikter, och

till slut uppfattning till kännasin röstningsprocedur.i Varjeger en
led kani uppenbarligen falli stödjasvarje i teorinprocessen - -
och förbättras med IT. medborgare villDe sig isom engagera
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information tilloch bättre sittfrågor kanpolitiska mer
information medutbytamöjligheterförfogande, kan större att

uppfattning bådemanifesteraoch kan sinandra medborgare
oftare dag.ochenklare iän

Även ochoffentlighetsprincipenexemplen med Person-om
del hinderdet finnsuppgiftslagen illustrerar vägen motatt en

goda.uppenbarligenmöjligheterna MotdemokratiIT-stödd sigter
demokratinsvenska idensvårigheterbakgrund de många somav
politiskamedlemstal desjunkande isnabbtmeddag brottas par--

åtföljandeEU-anslutning medpolitikerförakt,tilltagandetierna,
tyckas märkligtdetunderskott kan"demokratiskt attm.m. -

hardemokratinförnyelse inteIT-stödddiskussionnågon avom
här.uppstått

redan skerliksom ifrån det i SverigeutgårDenna attrapport
kravkommervidare kapitelländer,andra 3många att resasse

företräda-där valdademokratiparlamentariskfrånutvecklingen -
rikt-övervägande och -iefterfattar beslut egeteget ansvarre

demokrati.direktning mot en mer
renodladriktningformuleringen NågonObservera mot.

skulle blimedborgare sinvarjedirektdemokrati i meningen att
debatter ochdeltagandemed dagligt iriksdagsman omröst-egen

tid.överskådligrealiseraskan inomintealternativningar är ett som
medborgare inse sinapraktiskt allaförsta tordedetFör taget egna

tid ochförslag. harsådanadärmedoch avvisa Vembegränsningar
frågorpolitiskaställningdagligen i svårakunskaper taattnog

andradethar det återstår svårariksdagsman inte. FörDagens
knapptryckardemokratisådanlösatekniska problem innanatt en

möjlig.föraktfulla uttryck Det-för låna kritikernas voreatt -
förproblembeskriva dessakort såfinns anledning snartattatt

demokratielektroniskvulgäruppfattningenavföramöjligt omsom
från debatten."knapptryckardemokratin --

Direktdemokratins problem1

pappersbaserad,har ifortfarandeSkälet till Sverigeiatt en
efterbliven-tekniskröstningsprocedur intehuvudsak manuell är
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het. Alla väljare får röstkort brevlådan.i valdagenPåett av papper
valsedlarsina och dessa fysiska lådor.itar man stoppasav papper

dag räknasSenare för hand i valdistrikt ochVarjerösternasamma
muntligen, telefon till landetsnågon 24rapporteras per av- -

länsmyndigheter. därefter, lånsmyndigheternaFörst när rappor-
totalsiffrorin sina till riksskatteverket, SolnaRSV, i övergårterar

till krypterad datakommunikation. räknas medHos RSVman
dator fram valresultat form föri olika partier, mandat-procentav
fördelning, etc.

från slutfasen detBortsett 1800-talsmetoderna. Varförär rena
trycker knapparinte röstbåseti eller hemmeti och skickar en
signal direkt i stordator Skälen främstRSV:s två.är

det första skulleFör IT-lösning bli alldeles för sårbar. Denen
fysiska utsattheten påtaglig. nazister lånEtt i varjeärrent par ut-

rustade med enkla redskap slägga, bultsax, motorsåg, svetsaggre-
kunde enkelt åstadkommagat eller teleavbrott och därmedström-

hindra delar befolkningen från delta valet.istora attav
det andra skiljerFör sig just rösträknande avgörande sättett

från allt räknande sköts med datorer. Rösthemlighetenannat som
innebär ingen ska Vissaröstat röst-att veta vem som vem. av
räkningssystemets transaktioner skulle därför knapp-iman
tryckardemokratin inte revidera efterhand.i bok-I t.ex. ett
föringssystem kan slutsiffrorna verkar egendomliga,man, om

vad datorprogrammetigenom har siffra för siffra.gjort, En så
detaljerad rekonstruktion kunna genomförasSKA inte i ett
rösträkningssystem. skaDet inte reda hur olika indivi-att
der har röstat.

datasäkerhetskonferensPå Baltimorei räknade Peter1993 Gen
berömd datasäkerhetsexpertNeumann, vid Stanford Research

Californien,Institute i antal krav ställasmåsteettupp som
datorsystem för elektroniskt röstande". Efter ha analyseratatt
dessa krav blev hans slutsats flera de uppställda kriteriernaatt av

kunde uppfyllasinte "till acceptabla kostnader". "Paper presen-
vid "léth National Computer Conference"Security 20-23terat

informationFör1993. Peter inkl. biblio-G Neumann,sept om
grafi: httpz//www.csl.sri.com/neumann/neumann.html
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framtidenimedborgarna någon gånguteslutaskan inteDet att
tekniskaoch de"knapptryckardemokratifaktiskt vill ha att pro-

föravlägsenden dagenlösta, sådåblemen när-ärär attmen
det alternativet.analyseraanledningharvarande inte närmareatt

den natio-säkerhetsskäl börintebl.a.dagi göraAtt avman
infrastruktur,sårbar tekniskmakten avhängiglagstiftandenella/ en

för medlemsomröst-utnyttjarsjälvfallethindrar inte nätetatt man
kommu-demokratiskelleropinionsundersökningarningar, annan

ochbära opinionerVäl lämpat ärnikation. Tvärtom. Nätet är att
demo-denför förnyelsehjälpmedeldärför intressantbl.a. avett

kratiska processen.

reformerMöjliga1.7

knapptryckarmodellen kan så-direktdemokrati enligtRenodlad
kanborta.punkt långt Viytterlighet,ledes beskrivas enensom

kan ellerför den skullfleraden, längs vägar,närma utan attoss
skullereformerpolitiskaVilkenriktigtvill utgöranå nära. typ av
olikaochkap.pekar i tvåriktningenden 6i Jag 5 vägar attsteg

beslut.politiska Deinflytandemedborgarnasvill ökaom man
och kankombinationvarandra ellerparallellt med ianvändaskan

kan principiradikalitet.grad Denmed olikautvecklas enaav
demokratiskaallamedIT-användningrealiseras somutan men

söka,handlareftersom detmöjlighetfinns det attomprocesser -
höja kvaliteten i vissainformationoch spridaordna momentatt-

harIT-tillämpningar.helt Jagandra byggerIT-stöd.med Den
cyberdemokrati".respektivefolketsdemrubricerat röst

nödvändighetställningstagandetsochFörändringens7.1

Åsikterna reformer börsådanaellerhuruvida någranågonom
börliknandeoch andradesannoliktgenomföras isär. Attgår --

för denförutsättningarnasåledesberorallvardiskuteras att
politisktidförändras. iAttdemokratiska en avprocessen nu

internationelladenEU-medlemsskapet,internationalisering
dramatiskochm.fl. faktorerbetydelseväxandefinansmarknadens
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medieteknisk utveckling bara avvakta för hur mycket demo-att se
krati "blir kvar" förändringensi Sverige vind har blåstnärsom
färdigt, den det,någonsin sig ansvarsfullt.inte De möj-görom ter
ligheter och risker politiskavårt inför bordestår be-som system
lysas så möjligt, tidigtså möjligt. Regering ochnoggrant som som
riksdag kommer, precis medborgarna själva, förr ellersom senare

behöva kunskaperna.att
historisktI perspektiv förändringar och utveckling deniärett

demokratiska också det naturliga. demokratiNärprocessen
började bli vanligt politiskt slagord förspeleti till de nord-ett
amerikanska franskaoch revolutionerna, dvs. under andra hälften

1700-talet, oftast direktdemokratiavsågs utövad endastav av vuxna
uppfyllde kriterier,vissa dvs. mindre del be-män som en av

folkningen. dennaInom det dessutom fråga "majori-grupp var om
tyranni". Föreställningar skydd för minoriteters rättig-tetens om

heter eller intressen de alls fanns, utvecklade.var, om svagt
Betydande förskjutningar demokratibegreppets innebörd har

skett sedan dess och det finns all anledning för-sigväntaatt nya
skjutningar. Bland de tänkare betonar demokratins formerattsom
inte givna, de alltid har stadda förändring,varit i märksär våratt
tids kanske uppburna forskare inom området, amerikanenmest
Robert Dahl.A

Whatever form takes, the democracy will andnotour saccessors
he the democracy predecessors. should he.Nor theForcannot our

limits and possibilities democracy worldin allready dimlya we can
foresee he radically unlikecertain the limits and possibilitiestoare
democracy in orplace.previous Dahltime 1989, 340any s.

Förre statsministern Carlsson harIngvar uttryckt tankesamma
sätt:ett annat

skalle drömmaIngen kläder gjorda för treåring påsattaattom en en
ochtrettonåring andra varför de inte de lagom för tionarpassar, var

sedan. levandeår demokrati,En ocksåfamåsteväxer,som nya
former, ElmbrantCiterat 1997.passar.som ur
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debattenochOm litteraturen1.8

Åtskilliga publice-böcker harartiklar och årsenarerapporter,
förindirekt relevansellermed direktåtskilligt nätet, tematrats,

litteraturförteckningen.återfinnsurval i Ut-demokrati/IT. Ett
försyftet:polemiskadetför dessamärkande många ärtexterav

med,svårigheternaförendastsigintresserareller Mångaemot.
Andrademokratin.förnyelseIT-stöddomöjligaeller det aven

för-medborgerligtsjunkandetillmed hänvisningargumenterar -
och till de i teorinåtminstoneförtroende det representativa styret

poli-deföra folketmedmöjligheterna ITutmärkta närmareatt
statsskicket riktningi-för reformeringtiska besluten motaven

önskvärt,beskrivsdirekt demokrati. någraDet avsomavmer
oundviklig kon-andranödvändigt,andra åter som enavsom

tekniska miljön.densekvens nyaav
och tenderartydlig ställningsåledesskribenterMånga atttar

områdetgenomförda experiment inomresultatenanvända/ tolka av
degrundtvivelaktigtdemokrati På"elektronisk sätt.ett av

båda lägrentalar de iför ellerlåsningarna,ideologiska storemot,
förbi varandra.utsträckning

kan"elektronisk demokratiMotståndarna till idén ägnaom
automatisktdemokratibättre intebevisamöda åt attattstor en

tämligen själv-och trådar", vilket"datorburkarfram ärväxer ur
erfaren-åberopasnabbaocksåMotståndarna brukarklart. attvara

kanpraktiska försökoch kortvarigafrån småskaligaheter som-
vill/ klararomedelbartmedborgarna intemajoritetenvisa attatt av

be-effektivtpolitisktIT-hjälpmedelanvända sättett somnya -
feldemokratielektronisk inneanhängarnaförlägg äratt av

kända böckernaoch i Fde tidigaste ämnet,spår. En mestav
har dennafrån"TeledemocracyChristopher 1987,Artertons

fortfarande vanligt. SeFörhållningssättetinriktning.skeptiska år
bl.a. 1997.Barnett

möda delsbrukarandra sidanAnhängarna å ägna attstor
vilketdemokrati-parlamentariskasvagheter med dagensfinna

kring de idörr, delsslå åtockså in öppenär att resoneraatt en
stödja/medfinns ITmöjligheterutomordentligateorin attsom

demokratiskautveckla processer.nya
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föreliggandeI striden mellan övertygadeägnasrapport mot-
ståndare respektive anhängare inte någon uppmärksamhet.större

fokuserarDen stället frågan: hur mycket kan dagi sägaman
möjligheterna med IT-tillämpningar öka medborgarnasattom nya

kunskaper och för ansvarsfylld politisk aktivitet Denutrymme
uppfattar kunskapstillväxt och för och diskus-"arenor mötennya

förutsättningarsioner för utveckling direktsom moten mer
demokrati. Själva röstningsproceduren förinte istår in-centrum
tresset.

ska understrykasDet uppdelningmin debattörerna iatt av
anhängare och motståndare förenkling mångaär en som av
debattörerna själva skulle invända jag ändånog mot, men som
tillåter mig det kan öka klarheten. finns dominerandeDet ingennär
tänkare någotderai lägret, utmejsladingen åsiktsriktning eller
skola driver bestämda för eller företeelseITtesersom emot. som
aktualiseras debatter demokratini olika ochmånga sätt ävenom

fronter har enstaka frågori bl.a.upprättatsom
yttrandefriheten präglas området elektronisk demokrati" fort-
farande högi grad förvirring och oklarhet alternativen.av om

1.9 Den genomförda studien allmänt-
Syftet med denna studie den inleddes, granskanär närmareattvar,

de internationellt uppmärksammade satsningarna IT-tre av mer
stöd för den demokratiska sinsemellan olika projektprocessen -

drivs Bologna,i Amsterdam och Minneapolis be-som samt att-
skriva alternativ förmodell representativ demokrati, s.k.en
citizens jurys. harDen i Tyskland, ochUSA Stor-prövatssenare
britannien, och frågan har denvarit kan utvecklas ytterligareom
med IT-stöd.

Under arbetets har dockgång insikter fram efter-vuxittre som
hand förändringarmotiverat utformning.i rapportens

det första begreppetFör elektronisk demokrati laddat,är så
föreställningarna vad kan för varierade och kun-stå såtermenom
skaperna aktuell forskning och debatt områdetinom dåligtsåom
spridda i funnitSverige jag det nödvändigt med relativtatt ut-en
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förlig introduktion. försökaska John Locke sade,Jag att, som
"clear the ground little".a

det andra det praktiska experimenterandet med IT-stöddFör är
demokrati outvecklat vilket framgår förredogörelsernaså pass av-
projekten Bologna, Minneapolis och Amsterdami de hittillsatt-

erfarenheterna kan ha tyngd.inte någon Svag-sågas störrevunna
heterna flera slag, särskilt problematiskt faktumdetär ärav men

endast mindre andel befolkningen kan delta. praktikenIatt en av
det nätanvändare medverkar, kategoriär mest vana som en som

för befolkningeninte helhet.representativ Männenär ärsom
fortfarande överrepresenterade, liksom de och människoryngre
med god utbildning och höga inkomster. Därtill kommer att ut-
vecklandet förelektroniska demokratin hittills hararenor"av nya

Överhuvudtageteftersatt. förändras förutsätt-varit de tekniska
snabbt.ningarna i ska bäraDet experimentårs1998nät som

demokratin förutspå, mycket jämfört medprimitivtvågarär, man
Ävendet har och dagiår. Internet10-12 äre-postom om var-

företeelser fördagliga tredjedel befolkning deSveriges så ären av
fortfarande nyheter, vid sidan det gamla. Uttrycktnågot av

fortfarande dåligt normala med-integrerat isätt är nätetannat
borgerliga aktiviteter, liksom samhälleligai verksam-institutioners
het. därförstuderade projekten har mindreDe getts ett utrymme

planerat och teorin/diskussionenän större.ett
det tredje har det finnas radvisat sig alternativa metoderFör en

för det avsikten med Måletcitizens jurys.göra är äratt attsom
filtrera fram folkets specifika frågor elleriröst"s.a.s. snarare-

det skulle folkets folket skaffatsedan har kvalifi-sigröstsom vara
information fåttcerad och möjligheti under ordnadeämnet att

former diskutera handlingsalternativ. ursprungligenAvsnittet som
tänkt behandla därförcitizens har vidgats tilljurysatt attvar

omfatta demokratiska förfaranden Televote och Deliberativesom
Polling.
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inre demokrati1.10 Yttre och

oftaegentligen alldeles självklart, med tanke hurDet är men
tycks därför del-debatter elektronisk demokrati spåra attom ur

förbi varandra vill understryka den demo-talar jagtagarna att yttre
kratin förutsätter inre.en

för demokratiskabok handlar den IT-stödDenna yttre,om om
självfallet egentligen särskiljaskan den inteyttreprocesser, men

från den Alla lösningar demokratins problem med-inre. sätter
deras sinnelag,borgarnas demokratiska kompetens, Kanprov.

fostra människor till goda demokrater respektinte visarsom-
för andra, har och civilkurage,vill samtala, integritet somsom som

möda medsamhälleligt då såväl läsarensminärtar ansvar som-
denna bortkastad.text
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frågor demokratin ärVilka IT2 ettom
påsvar

förvirringen förden rådande kring relevansbakgrund IT:sMot av
försökutveckling direkt demokrati ska jag göra ett attmot meren

den diskussio-placera företeelsen "elektronisk demokrati i större
sådan. Nedan aktualiseras snabbademokratin i någranen om som

delvis ochskisser antal viktiga griper in över-ett teman som
lappar varandra.

legitima beslut2.1 Bra beslut eller

etablerade parlamentariska demo-Anhängarna den sedan längeav
förföreträdare utbildade och tränadekratin hävdar Valda äratt som

fattaruppgiften, får den heltid, de bästaoch sig åtägnasom
kvalificerade beslutsfattare medborgarnabesluten. kanpolitiska Så

uppfattning brukar kritiserassjälva aldrig bli. åtminstoneDenna
punkter.tre

finnskritikerna, det sällanDels, hävdar något sätt mätaatt
betraktarenspolitiska beslut. Vad bra" berorkvaliteten i ärsom

Tidskrift för politiskvärderingar bl.a. Torbjörn Tännsjö ise
filosofi 1997.1-3/

dethuvudsaken med demokratiDels det inteär att generera
skull godtar det be-kvalitativt bästa förom resonemangets

fall, de norskabeslutet enskilti varjegreppet stats-utan, som
Laegrid och Johan Olsen uttrycker det:PPervetarna

tillbygger optimistisk tilltrodemokratisk påEtt styresett att enen
fore-befolkning kan selv. icke basertOptimismen påstyre enseg er

omiddelbartförer till perfektastilling demokratiskeatt processerom
tiltro til demokratiets kravbeslutninger. Istedet bygger den påpå att

offentlig legitimering kritik detsdets oppositioninnsyn, av og og
vektlegging folkelig deltagelse innflytelse, vil gjöre iatt man erav og

det demo-stand til laere feil. laeringsevnenå Detsine erav er som
till dynamik utvikling.kratiske viktigste kilde Citeratstyresettets og

Östberg 1998.ur
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Dels finns tendens försvararnastark hos det bestående atten av
bagatellisera det renodlat parlamentariska svagheter. Det ärstyrets
uppenbart bl.a. hur högt talar moderni västerländskpengarna
politik form bidrag politiker/till lobbyisters och infor-i partier,av
mationskonsulters verksamhet, dyra annonskampanjer, think-
tanks/forskningsinstitut med inriktningen bestämd finansiären,av
ägarinflytande massmedia och ständigt återkommandeöver
korruptionsproblem. korruption, DellaOm Porta/Mény 1997se

företeelser tenderar hela tiden försvaga legitimiteten hosDessa att
såväl den demokratiska de beslut den resulterarprocessen som

för utveckling direktdemokratiskFörespråkarna riktningien
tenderar därför underkänna själva frågan. uppfattningDeras äratt

sådana beslut medborgarna direkt kan påverka också haratt som
förutsättningar bli de bästa förutsatt kunskapsspridning,att att-
diskussion och beslutsprocesser förnuftigt.organiseras

Även vill sticka under stol med förjag inte sympatierminaom
Laegrids/Olsens demokratisyn och tvivlar möjligheterna att
blåsa liv och medborgerligt dagens parlamentariskaiengagemang

avsikten här ytterligare fördjupainte denna diskus-ärsystem, att
sion. Ambitionen undersöka vilken utsträckningiär attsnarare

faktisktelektronisk demokrati erbjuder alternativ till den etable-
rade parlamentariska modellen, och vad fall kani så sägaman om
dessa alternativ.

Demokrati och eliter2.2

Målsättningen med "elektronisk demokrati politiskt in-större-
flytande för medborgarna maktfrågan central.visar Detäratt-
kontroversiella politisk teknisk eller prak-inteär rent natur,av av
tisk. Samhällelig makt kan koncentreras till händer eller spridas
till dess helhet kan ökas eller minskas. Ska med-intemånga, men
borgaren politisk aktör starkare ställning andramåstesom en

Vilka då, bestämtnärmareen svagare.
Diskussionen fokuserar oftanaturliga skäl politikerkåren.av

Elektronisk demokrati dennai innebärmeningrapports en
maktförskjutning, liten eller från parlamentet till med-stor,
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roll.parlamentarikernasbarahandlar dockborgarna. inteDet om
näringsliv ochstatsförvaltning, media,skikt bl.a.Ledande inom

ochinflytandepolitisktharintresseorganisationer är stortett som
förFörespråkarnadelvis dolt.delvis öppet,utövas ett mersom

parlamentariskaofta renodlatdenfolkstyre beskriverdirekt
uppenbarligenoch avsikteneliternasmodellen är attstyre,ettsom

inflytande.alla elitersbegränsa

på höger-vänsterskalandemokratiElektronisk2.3

ordningen kanparlamentariska sinrådandeKritiken den ut-taav
socialliberalt, konser-socialistisktgångspunkt såväli ettett som

finns utprägladnyliberalt perspektiv. ingeneller Detvativt
frånskiljer högerns".demokratielektroniska sig"vänsterns som

hittillsopinionsbildningdebatt ochpolitiskadenI växtsom
kanskevisserligen nyliberala, ellerharfram Nätetspontant

oproportionerligtfåttlibertarianska idéer stort utrymmesnarare -
utbredning befolkningenåsikters ijämfört med sådana somstort

erfarenheterfemgrundas Nätet,helhet. Påståendet års avegna
tillförklaringar liggerstudie.systematisk Tvåinte någon nära

libertari-präglad därkultur" starktDels USAhands. Nätetsär av
delsstarkare ställning Sverige,generellt har iariska ideal äränen

nyliberala ochdäroch överklassfrån medel-män gruppenunga -
fäste fortfarandehar starktindividualistiska idéerallmänt ett -

svenska nätanvändare.överrepresenterade ipåtagligt gruppen
socialt, köns-hela tiden breddasanvändargruppenGenom att -
alltmermed tidentorde nätopinionen"och åldersmässigt närma-

helhet.svenskaden opinionensig som
demokrati" harelektroniskKonstaterandet inte någonatt

tolkashöger-vänsterskalan ska dock inte såspecifik hemvist att
traditionellaideologiskhär mening.högern och i Devänstern enas

uppgifter räck-och politikensåsiktsskillnaderna, t.ex. statensom
debatt allnätburen ividd, lika markanta iär som annan.

direktamedborgarnasför reformer stärkerFörespråkarna som
folket medhelt enkelt de harbeslutinflytande politiska atttror

etablerade demokra-deneliternaegentligen,sig, att genommen
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tiska döljer/vanställer folkligadetta stöd detså iprocessen att
praktiken får genomslag. Förenklatinte kan densäga attman
moderate anhängaren elektronisk demokrati Vill till medrättaav
byråkratins, socialdemokratins och fackföreningsrörelsens eliter,
medan anhängaren vänsterkanten vill komma för kortåt att
sammanfatta det kapitalistiska samhällets eliter.

Samtidigt har den elektroniska demokratin flerallt anhängare
neutrala eller falli varje vill avslöjainte ideologiskasinärsom som

hemvist. hävdar helt enkelt måletDe effektivareäratt ett genom-
slag för folkviljan, vilken den visar Mycketsig kanoavsett vara. nu

för utveckla demokratin, påpekar de. tillvara deLåtgöras att taoss
möjligheterna information,sprida debatter föröppnaattnya att

alla vill med och beslutsformer: låtprövaattsom vara nya oss upp-
finna 2000-talets demokratiska statsskick.

Ojämlikhet2.4 demokratiskt problemsom

demokratin tenderar snedvridasAtt följd den socialtatt som en av
ojämlika fördelningen ofta debatterat problem.är ettresurserav
Ekonomisk styrka fysiskasåväl juridiskagaranterar som personer
möjlighet använda megafonen: de kan köpa såvälsig iatt utrymme
offentligheten beslutsfattarnas tid/ uppmärksamhet.som

leda bevis elektroniskDet svårt i demokrati direktär att att
skulle råda bot detta problem. för lobbyismFörutsättningarna
och politisk opinionsbildning skulle förändras, samhälleligamen
megafoner kommer alltid finnas. i demokratisk ordningAttatt
reglera/styra nyttjandet dem fråga med, för uttryckaär attav en
det försiktigt, politisk sprängkraft. Med den riktningenvarje isteg
riskerar demokratiska fri- och rättigheter.att trampaman
kanske främst yttrandefriheten. fall fråganvarje politisk/I är rent
ideologisk och IT-tillämpningar sådana kastar inget ljusnyttsom

den.över
elektronisk demokratiOm erbjuderinte direkt lösningen

ojämlikhetsproblemet kan den möjligen indirekt.så rymma en
förespråkareFlertalet för elektronisk demokrati räknar med

för låna uttryck från den skattepolitiska debattenatt ett
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ochmänniskosyn utgåroptimistiskhareffekter.dynamiska De en
individmed Denkommermedborgarefrån växa ansvaret.attatt

och bestämma i vissmedfårhonhan/övertygas enatt varaomsom
disku-och kommerkunskapskaffa sigfråga kommer attatt mer -

övertygad sindenmed andraden ärän egenomsomtera mera -
oftamänniskorsanning idet liggermaktlöshet. måttAtt attett av

fråganmedhållaflestatorde deuppgiftenmed ärväxer menom,
självaiiakttagelsen.dra den Härkanväxlar ärhur stora man

medborgare idefårhurkärna:problemetsverket nära somman
bli aktivapolitikinformerar sigför/sigdag inte intresserar attom

delaktigaoch
ojämlik-för tacklaväljermetoddendockObserva attatt man

väljerstöd.tekniskt Omkanhetsproblemet satsaattett manges
detpolitikendeltagande iför medborgarnasredskap ärIT som
allafungerar väl,"elektroniskade arenorna"viktigtoerhört attatt

sådantanvändas,de kanhurkunskapertillräckligafår att somom
informatio-politiskaväsentligaoch denteleabonnemangdatorer,

kostnad.lågverkligttillgängligt tillfinnsnen

formerdemokratinselektroniskadenBlir2.5
demokratiska

handförstaÄven demokratin ielektroniskadenkritiker avom
förmågaochtid,har intresseflertal intemedborgarnaspekar att

försam-valdaoch andrafrån riksdagenpolitisktöveratt ta ansvar
skaslag.andra Hurinvändningarocksåförekommerlingar, av

tid-skadagordningenpolitiska Hurpåverka denmedborgarna
bestämmas Hurmedborgarnablandför omröstningarpunkten

formulerasbeslutsalternativenska
fråga sigkanSamtidigthar givnafrågor ingaDessa mansvar.

skullefrågorna svåraremedillustrerasproblemde attvarasomom
demokrati.elektroniskförlösa inom ramen

be-ordningnuvarandeMedbestämmasdagordningenskaHur
organiseradestarkapolitiska partier,handförstaden istäms avav

disku-kanmassmedia. Mangatekeepers inoms.k.ochintressen av
och vilkainflytandehardessa institutionervilka störstsomtera av
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har demokratisk legitimitet, det självklartstörstsom men vore en
försvagning demokratin medborgarna direkt fick på-av om mera
verka den politiska agendan tänkbaraOm former för sådan på-
verkan, vidare kap. 5-6.se

tidpunktenFrågorna för omröstningar och alternativensom
formulerande kan besvaras med motfråga. Skulle det själv-samma
klart leda till försämring medborgarnas preferenseren om ettgavs
starkare genomslag finnsDet inga självklara problemensvar
med beslutsfattandets former vilket slags demokratioavsett som-
praktiseras. politiskaDagens aktörer söker ofta utfalletpåverka av
omröstningar och opinionsmätningar just formulerandetgenom av
alternativen. Kampen perspektivet, orden ska låglöne-om om -

önskemål bättre betalning benämnas "särintressegruppers om
eller rättvisesträvan integrerad del den politiskaär en av-
striden. Folkomröstningen kärnkraft med alternativ,1980om tre-

oklart utfall och hopplöst komplicerat politiskt efterspelett ett -illustrerar också problematiken.
demokratinsFrågan former evig. För citerarätta ärom att

Demokratirådets 1995:rapport

finnsDet inte enkelnågon från vilkenprincip kan härleda lö-vi
de konkretasningarpå föøfattningsproblem hur demokratiska beslut

fattas,ska min anm. vi tillvaron blirDettanämnt gör attovan. mer
komplicerad vad kanskemånga bade hoppats. från-än Menav oss

enkla lösningar bör föranledainte uppgiven/vet. Demokratinvaran av
ordinerar stället fortsatti samtal. handlar demokratinYtterst om
detta, nämligen föra samtal myndiga medborgare emellanatt om
sådana angelägenheter där ständigtvi finna praktiskaär tvungna att
lösningar, aldrig får funnit den slutgiltigavi sanningen.tro attmen

Sökandet efter de bästa formerna för folkstyret och den med-
borgerliga aktiviteten minst lika viktigt dagiär någonsinsom
tidigare, och integrerad del sökandet finnsi forskningsom en
kring/ utveckling tekniska för stödja former.av systemnya att nya
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Demokratins avgränsning geografiskt2.6

och bättre demokrati brukar efterfrågas arbetsplatsen, iMer
kommunen, och -liksom ochi regionen, i nationen i iEU FN
andra internationella uppenbart sådana anspråkDet är attorgan.

bara de eliter vill brytainte institutioner/ maktutmanar vars man
oftaockså inkräktar varandra. beslutsmakt flyttarDenutan man

till högre berövar lägre ochnivå viceen man en versa.
Problematiken kan belysas från flera håll. kan formule-Frågan

den handlar själva medborgarskapet. takt medså Iatt attras om
politiska försvagasden makten den dit med-nationsnivå nivå-

borgarskapet sedan länge har knutits -fordras kanske lös-nya
Kanske ska IT-samhället ha medborgerliga rättigheterningar. i

och skyldigheter olika slag olika sammanhang: geografiskti i ettav
område, geografiska begränsningar,i organisationer iutan rent
virtuella miljöer Digitala Staden kap. denDen se 4. Itypav

finnsmoderna litteraturen idéer och analyseruppsjö tematen av
makten IT-samhället bl.a. CastellsiVart SeVägenP". 1996,tar

Deibert fungerandeTapscott 1997. För1997, 1998, 1996, en
efterdemokrati krävs uppenbarligen medborgarskapetatt anpassas

de reella maktstrukturerna. med överlåtaFöga attvunnetvore
politisk beslutsmakt medborgarna i nationen Sverige natio-om

redan har avhänt de viktigaste politiska besluten.sig Ennen upp-
slagsrik problematiken finnsanalys Karlssoni 1997.av

hamnar paradoxalt både innanför och utanförFrågan tematnog
elektronisk demokrati. hamnar utanför därförDen i princip att
demokratiska alltid, talar svenskoavsettprocesser om om en
landsortskommun eller den Europeiska kan stödjas medUnionen,

Oberoende väljarkårens storlek och geografiska utbredningIT. av
det fullt möjligt den enskilde medborgaren starkareär att ettge

eller inflytande politiska beslut. kan skeDetöversvagare genom
förbättra försämra information,eller tillgången relevant ökaatt

eller minska för folkomröst-opinionermätning t.ex.utrymmet av
frånöverlämna till eller beslutsmakt politiskt obe-ningar, återta

för-roende "marknaden, riksbank ellerinstitutioner som en en
fattningsdomstol.
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Samtidigt, och härav paradoxen, har bl.a. den internationella
finansmarknaden, de multinationella företagen handelnoch med
nätburen information och ändrattjänster politikens förutsätt-
ningar grundläggande Alltmer ekonomisk aktivitetsätt.ett
flyttas till internationell ditnivå enskilda kaninte mednåen stater

regleringarsina eller beskattning.sin förs viktig diskussionDet en
denna utveckling uppenbarligen har relevans för vårtom som

bl.a.Se Martin/Schumann 1997.tema.
Manuel Castells tids tydligasteEU vår exempel hurser som

eller frivilligtmindre försuveränitet utveck-stater mer ger upp att
las till noder i nätverk.ett

When reflect the contradictory andvisions interestswe on
surrounding the unification and consider the lackEurope, we
enthusiasm citizens miraculous thatcountries,mostamong seems
the advancedintegration the theprocess at turnas as
millenium. the explanation forPart this unli/eely hesuccesscan
found the fact that thein doesEuropean supplant theUnion not

hut,existing thenation fundamentalstates contrary,on a
forinstrument their Survival the condition conceding shareson

exchangeforasovereignty in world, and domesticingreater say
affairs the ofglohalization.in age
m
Reflecting the complexity and flexihilitygrowing the Europeanon
political Keohane and ofman the that theH notionprocess, propose
European essentiallyUnion organized network that involvesas a
the pooling and sharing rather than the transfersovereignty

higher level.sovereignty Castells 1998, 330-331.to a s.

Enligt Castells behöver globaliseringeninte nödvändigtvis inne-
bära hot eller ytterligare försvagning de småett mot av- -
nationerna.

the nodes thevarious networkEuropean interdependantstate are
each other, that node, the powerful, theignoreon mostso no even can

others, the smallest, the decisionma/eingin Ifsomeeven process.
political nodes do the whole called into question. a.a.systernso,

332s.
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fog för relativaCastells harövertygad sinSjälv jag inteär attom
hävdaframtida möjligheter signationersoptimism små attom

fördjupa denna diskus-ambitionden globala attutanarenan, men
förutsättningarnaföränderligabara peka de snabbtvillsion jag

reformerad demokratiskför elektronisk demokrati. För att en
fungera de lokala,medborgarna den iska måsteprocess engagera

där de viktiga besluteninternationella sammanhangnationella eller
demokratisk utlovasfattas. medborgarna iOm processen ny

betyda debostadspolitiken och detinflytande visar sigistörre att
kommermålarfärg varjekan påverka valet sini trappuppgång såav

misslyckas.reformförsök, eller inte,IT-stött att
tolka demokratinsskillnaderligger också iHär sättet ut-att

möjligheterindividensveckling betonari Sverige. Om attman
flytta, jobb, välja läkarebytapåverka livssituationsin attatt att-

lokalaförändringar denför barn, åstadkomma ieller skola sina att
Demokratirådfrånbl.a.bostadsmiljön SNSvisar års1998 rapport-

de flesta avseenden sighuvudsak utveckling.positivi I anseren
påverkansmöjligheterfått bättremedborgarna ha något senare

år.
maktförstärk-för enskilda sådantvekan kan värdetUtan av en

brukar åstadkommassfärendenning i privata Denstort.vara
kon-individuella belöningssystem,ändringar i så attt.eX.genom

denmonopol. Samtidigt vill betonakurrens får jagersätta att ut-
förstärkningnödvändighet innebärmedvecklingen inte en av

för djupareperspektiv. Handlerdemokratin vidarei Se 1996ett en
engelska kallasinnebörden detdiskussion av somom

empowerment.
från Demokratirådet:citera årsFör åter 1995 rapportatt

indi-försvar med livetdelta landets militära insats iAtt i är ettsom
Oförklarligirrationell och därförnyttoperspe/etiv högstviduellt en

perspektiv skalledetta individuellahandling. frågan bara sågs iOm
följaktligen oförsvarat.landetde flesta välja och Omståavståatt

emellertiddagordningen detden offentligafrågan förs visar sigpåapp
ställaberedd högstlikväl Våraoegennyttigtmajoritet är att app.att en

förs till offent-allmänhet därför fråganpreferenser ändras i att upp en
förändrat belönings-angelägenhet, grunddialog och påinte ettav

23system.
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intervjuundersökning ligger förDen till grund års1998som
medborgarnavisar betraktar politiskt arbete traditio-irapport att

nell allt mindre meningsfulltmening påverkansmetod.som som
"Massmedier och personliga kontakter de effektivastekanaler-ses som

för politisk påtryckning. Val, förloratoch folkrörelser barpartier ina
betydelse." illavarslande, särskilt från den etablerade145 Det är
parlamentariska demokratins synpunkt också föregentligenmen
demokrati andra former.i etablera kontakter ochpersonligaAtt

bearbeta massmedia fårnaturligtvis tillåtetmåsteatt vara men
aldrig bli det centrala demokratiski centrala till-Det ären process.

fullödigttill beslutsunderlag, förnuftiggång och tideniett ut-en
sträckt dialog där alla åsiktsriktningar får och säker/utrymme en
rättvis röstningsprocedur kort den ideala politiskasagt pro--
cessen.

2.7 Demokratins avgränsning individen kollektiveti

Liberalismens idéer människans ifred förrätt att statenom vara
fram århundraden förtryck och började tydligaväxte avsättaur av
filosofii och litteratur under Demokratinspår 1600-talet. rätten-

för medborgarna också bestämma verksamhetöveratt statens -
fram det 1700-talets revolutioner och Frank-i USAväxte ur sena

rike. Bobbio 1993
Därmed tillspetsades också det kanske omdebatterademest av

demokratins alla klassiska problem: mellan kollek-går gränsenvar
alla medborgarestivets och den enskildesansvar

Även denna problematik utrymmesskältids- ochjagmåste av
förbigå. olycklig nödvändigDet avgränsning. Fråganär en men om
hur bör förändra den demokratiska olika delmo-man processens

kan enkelt skiljas från fråganinte något vadsättment processen
ska handla mellan politikens sfär ochVar går gränsent.ex.om.
marknadens begrepp utvecklaDen i tekniskastår attsom nya
stödsystem för demokratin behöver den frågor.sortenssvar

fråganPå när/hur får ingripa denisätt ärsamma statenom en-
skildes liv grundläggande ideologisk. långtgående kollektivtEtt

för enskildas välfärd, dvs. samhälle präglat socialettansvar av
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med användning teknik.ingenjörskonst, kan realiseras Ettav ny
makt/ rike-utpräglat individuellt där enskilda tillåts erövraansvar,

ingripandefattigdom eller missbrukdom eller sjunka ned i utan--
från myndigheter eller andra demokratiskt kontrollerade organ,
kommer stödjas helt andra tekniska system.att av

Att bygga sitt samhälle2.8

eftersom rela-besläktad med denna problematik denNära rör-
frågan medborgarensmellan individ och kollektivtionerna är om-

för helheten. Fokus demokratidebattenden samhälleliga iansvar
fri- och rättigheter, sällan medborgarensligger vanligen mera

till andrasskyldighet medverka till kompromisser, hänsynattatt ta
för lös-åsikter och jämkaintressen, sin position nåattatt egen

ochgodta. Krol, historikeralla kan Marcin iningar Warszawasom
Nyhetertidskriften Publica, klagade iutgivare DagensResav

polska landsmän:sina

Polenefterkommunismens kollaps hardecenniumNästan utanett
vill medtvivel utvecklats till liberalt samhälle. Det sägaett om man

sådant kännetecknas för-liberalt samhälle främstett att ett avmenar
friheter individer ochför de åtnjuter.negativasvaret gruppersom

för eller dagAlla nuförtiden någonting; varje organiserar sigär emot
protestak-människor och ofta med framgång diverseimånga stor -

strävanden eller förför hos någonomintetgörationer attatt annan
statligt beslut.emot ett

...
orsakkan ha förståeliga och berättigadesärskildVarje sinprotest

försvaradet självklart människor böroch sina intressen. Menär att
ochden allmänna inställningen Polen ska uppnåintei är att man

stället ska förhindra ochförverkliga något. Den iär att stoppaman
något.

s.
blivit har enkelt polskaVarför har det Detså j ett sam-ag svar.

del världenhar liksom andra samhällen dennahället många i av --
liberala friheternadeoch iutan attaccepterat uppmuntrat grun-men

verkligademokrati, ordetsden åtminstone inte iintresseratvara av
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Ursprungligen, det antika Grekland, med demokratimening. i ansågs
självstyre. krävde /øöggrad disciplinerat medborgerligt del-Det en av
tagande ocl möjligheten den offentliga sfaren.på itroen

människor vill dag låta det politiska livetsMen i sig tyngas av
uppgifter. politik framstår fögaNar irritationsmoment,an ettsom mer
då blir samballelig niløilism accepterad. DN 980811sortsen

Den/de får till uppgift förkonstruera elektroniskatt systemsom
demokrati klarhet vilken tyngd ska läggasi med-måste som
borgarnas skyldighet delta den demokratiska och/iatt processen
eller för samhälleliga femden helheten. iNärta regementenansvar
landet läggas ned därför försvaret behöver tillmåste att pengarna
högteknologisk och utbildning specialister, dåutrustning kanav
medborgarna de har slåss medantingenorter ett regementesom
näbbar och klor för behålla eller ocksåsitt sigatt eget ta an upp-
giften söka lösningar långt möjligt tillfredsställersåatt som som
båda försvarlandets och arbete/ utvecklingsmöjligheterintressena:

regementsorterna.
förstaden redan dagens väl lämpat.För strategin Internetär

Omfattande förpolitiska kampanjer, yttrandefrihet ellert.ex. mot
lagförslag, drivs fleravissa sedan elekronisk form. Massutskickiår

till möjliga namninsamlingar brevbombarde-sympatisörer, och
beslutsfattare enklare genomföra med ITär avsevärt änattmang av

pappersform. Amerikanskai Foundation erbjuderBenton sin
hemsida ambitiös handledning förToolkitPractices"Besten
ideella organisationer vill använda Internet:som
http://www.benton.org/Practice/Toolkit. också BrowningSe
1996.

den andra fokuserarstrategin, problemlösningFör som
strid, det dag betydligt hitta tekniskti svårareän är attsnarare

stöd.
Grekland, uppfattar demokratins heter detI som som vagga,
kända förprojektet IT-stödd demokrati Pericles, döpt eftermest

den athenske levde 400-talet f.Kr.statsman som
http://147.102.16.lO/pericles/perikles1en.html. Athenarna såg
det medborgerlig plikt delta direkt stadens ochiatt styre,som en
Perikles lär ha de enda icke"Vi arasagt att tageransesom en, som
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oduglig med-med dessa, icke over/esambefattning utan ensom som
uttryckligen tillsyftarborgare. Held Pericles-projektet1995 att

anda, och till Vägledningathensk idirektdemokratin iåterupprätta
flera under-finnsuppställtsdet arbetet har principer. Här10 som

både rättighet och plikt:medborgarskapetstryker äratt

Principle
the abilitybirth, wealth, hasregardlessEvery citizen, property,or

alsoPolis.public contribution thethe freedom, makeand Hetoto a
offreeand thethroughexpected do exerciseparticipationactiveto so,

ojâfices.councils otherdebate the assembly,speechand in courts, or

Principle
beright, andMembership the Polis privilege,in not cana a

thethe authorityconferred taken Demos.away onor

Principle
ruled", order"ruling and beingtake maximizeinCitizens in totums

monopolyand thefor public service minimizeopportunities power
elite.particularany

har tekniska och administrativaPericles-projektet sitt centrum
uppkopplingantal datorer medtekniska högskola.vid Athens Ett

offentliga stadenhar placerats platser iPericles-systemettill ut
har erbjudits delta.och alla medborgare att

bättre förutsättningarhar sannolikt aldrigDemokratin att
landuppfattar de byggerdet sittfungera då medborgarna såän att

bästa.för detde arbetar tillsammanseller sin ort, att gemensamma
för helheten.följer bl.a. förståelsen/Med sådant arbete ansvaret

kan bli deltagare demokratinhur människor iFrågan attgenomom
aspektsamhälle ytterligaredjupare skapamening sitti är somen

fördjupning medframställning.dennainte i Förryms -
rekommenderasamerikanskt perspektiv KariBoyte/ 1996.-

psykologiIT och demokratins2.9

fungeraförska stödjas medhur medborgaren ITFrågan attom
skyldigheter och tillvaratafullgöra sinabättre dvs. bättre sina-
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rättigheter demokratiskt samhälle-i har enkeltinget Denett svar.
leder vidare alltmerin i komplexa dialektiskaresonemang om pro-

hur människa/samhälle förändrar tekniska redskap ochsinacesser:
hur användandet tekniska redskap förändrarsamtidigtav nya
människa/ samhälle.

Trots teoribildningen kring samspelet människa-teknik äratt
högst relevant för har haftjag möjlighetinterapportens tema att

den djupare studium. inskränkanågot tillmåste migJag någraägna
korta påpekanden.

faktum uppfattning förändrasDet vår jaget iär ett att om
ljuset erfarenheter får kommunicera med IT.attav som genom
Även effekten skainte överskattas, det bra komma ihågärom att
hur människor kan utveckla egenskaper eller identitetert.o.m.nya
hos själva, och hursig sociala gemenskaper formeras medkannya

hjälp. Marshall McLuhan hade med klassiska formuleringsinnätets
The Media the i avseende:Message" åtminstonerått närett
med medier upplever omvärlden förändrassättett nyttnya

den erfarenheten. Deibert detta ska beskrivas1997 iHurgenom
psykologiska del förlängninginte givet. talarEnärtermer om av
den förmågan,mänskliga andra i kommunika-attom anonym

medtion okända kan förlösa egenskaper ellermotparter nya
karaktärsdrag hos själva.oss

talar för fungeraskulle likadant varkenKnappast något att -
privat-psykologiskt eller politiska faktorervarelsersom om som-
fysiska handikapp/ begränsningar och geografiska avstånd viktigai
avseenden börjar upphävas.

1990-talets genomsnittsmänniska tillåt för ögonblickett-
denna tankekonstruktion skiljer frånmycket 1890-talets.sig Den-
förändring genomsnittsmänniskan har genomgått år100som
kan naturligtvis förklaras enda faktor,inte kan säkertur en men

den hade blivit helt seklets tekniska fram-säga att utanen annan
Bilen, flygplanet, telefonen, radion, TV:n och datorerna harsteg.

haft oerhörd betydelse för samhället och individerna. Teknikenen
förändrar förändrarinte, själva med användandetoss men oss av

tekniska hjälpmedel. bl.a. Castellsse 1996.nya
för blir "bättre"Någon garanti människor med teknikatt ny

finns självfallet inte. bara blirVi annorlunda. dettaOmvet att
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har skrivits mycket. Turkle ochSe Stone 1995. Att1984t.ex.
förutsätta svensken förhåller till politikensig sättatt samma

det flertaletår enkelt och självklart2028 nyttjarnär stora av oss-
kraftfull, interaktiv kommunikationsteknik i sammanhangmånga -

han/ hon gjorde rimligt.inte rimligareDet1998 är ärsom att
förutsätta motsatsen.

arbetsledareVarje det flertalet människor fårvet att stora som
chansen lära och fårsig faktisktstörre växeratt mer som ansvar
med uppgiften. finns all anledning sökaDet realisera sådanatt
personlig hos medborgarna. har värdeDen i sig.växt ett
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Nya medier,3 demokratiny

Med infrastruktur förutvecklad datakommunikation förloraren
flera de praktiskt grundande direktdemokratiargumenten motav -

alla människor kan samlas plats, ellerinteatt attsom en man
bara till kostnader kan till alla medborgare med kvali-nåstora ut
ficerad information och debatt tyngd. skäl förefallersin Av två-
det förutsättningarnagranska för,motiverat närmareattnu om

utpräglad direktdemokrati fall reformerinte iså utgörvart som
den riktningen, dvs. olika avseendeni stärker med-isteg som

borgarnas ställning den politiska debatten och beslutsprocessen.i
skälet helt enkelt den tekniska möjligheten.Det Någonärena

för alla tider och platser perfekt form för den demokratiska pro-
finns avgörande invändningarinte. praktiskNär rentcessen av

överlåta direkt beslutsmakt medborgarna harnatur mot att mer
förlorat giltighet, bör levande demokrati reflekterasin iman en

och fall hur, sådant alternativ borde realiseras.i såöver ettom,
Uppenbarligen finns det frågor förväl lämpade direkt med-ärsom
borgerligt beslutsfattande, dvs. där besluten får tillräcklig legiti-

först medborgaremitet alla har med fatta dem.varitnär attom
Kompromisslösningen Nordirland färskt exempel-är ett utanom
folkomröstning hade såväl katolska protestantiska extremistersom

avfärdamed trovärdighet kunna den.större
andra skälet ändrar förutsättningarna förIT denDet är att

demokratiska önskar det ellerantingen Tydligastinte.processen
denna utveckling beskriveri USA. Lawrence Grossman i sinKär

uppmärksammade bok "The Electronic Republic hur med-1995
borgarna med hjälp medieteknik kommer allt detnärmareav ny
samhälleliga/ politiska skeendet. anförande iI USA 1998ett sam-
manfattade uppfattninghan sin

about the transformation thats happeningmajor Americasto
political the and unprecedented formrisesystem a new-
democratic polling, e-mail, numbers,Incessant 800-governance.
telephone ban/es, faxes, call-inthe and radio and showsTVInternet,
have exponentially increased the public oficials theirexposure to

political decisions made without firstconstituents. majorNo are
taking the pulse Publicthe people. plays pizzotal roleopinion now a

51



ELEKTRONISK DEMOKRATI

book, called this formin major action. In Igovernment my newevery
political"the electronic repuhlic, hybrid thatgovernment systema

long-melds elements electronic direct democracy with Americas
http://media-in-standing ofrepresentative government.structure

transition.mit.edu/conferences/democracy/indexsummaries.html

alltså därför den allmänna kanskulle dag opinioneniUSA att-
-fungera mellantingunder hårt tryckpolitikerna såsätta ettsom

Även f.d.mellan direktdemokrati och denrepresentativt styre. om
tenderar förenkla komplicerat skeen-journalisten Grossman att ett

folkvalda försam-har han viktig Ledamöternade så poäng. aven
förnyhetsmediedominerad verklighet starklingar i såutsätts en

modellen kan fungerapåverkan den representativa inteattyttre
avsedd. tal hundraden längreinteDet någraär är attomsom

folkets förtroendemed kunskaper, och ord-integritet ipersoner
fram syftandenade former ska arbeta beslut till det gemensamma

oftare,överlevnad den folkvalde alltbästa. politiskasinFör måste
sakfrågor, följahans/ hennes uppfattning olikai antingenoavsett

snabbt uppblossande eller överlåta besluten medbor-opinioner
folkomröstningar. därmed inteStatus är ettquogarna genom

demokrati-alternativ. ska behålla den gamlainteFrågan är om
uppfinna utformas.modellen eller hur den skautanen ny, nya

för analys politiskt Viktiga aktörerGrunden Grossmans är att av
effektivare. bådealla slag allt använderutnyttjar IT USAInu

federala växande utsträckning.och delstatliga iInternetorgan
Redan hade federala myndigheter hemsidor3001996 änmer egna

informationständigtskyldiga därDeInternet. är göraatt mer
tillgänglig för allmänheten.

direktsända händelser frånkan satellit/ kabel viktigaTV via -
hungerkatastrofer och krigparlamentsdebatter och tillrättegångar

och det också.gör-
elektroniskm.fl. debattörer talariAtt Grossman USA nu om

dock främstdemokrati stark trend beror inte in-attsom en
från redaktionerformationen allt snabbare myndigheter ochgår

från periferin, dentill allmänheten, till gårutan attcentrum
alltmer sofistikeradelika snabbt andra riktningen. Medinästan

fårför tele- och datakommunikation medborgarna alltsystem
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och direkt låta de folkvaldapolitiska utspellättare att reagera
vad de bör och börinte göra.veta

kanmedborgare använder och deBland i USAInternetsom
uppgifter med löp-tiotals sprider nya/viktigaräknas miljoner sigi

e-postlistor och elektro-eldens hastighet diskussionsgrupper,via
flera tillfällenhar vidnyhetsbrev. server-datorniska Vita Husets

fått drift e-postburnaoch tillfälligtblivit överbelastad tas ur p.g.a.
opinionsstormar.

skepsiskulturellt och historiskt grundadeUSA-medborgarnas
rikspolitikenallmänhet och Washington/politik ii motmot syn--

folkvaldasförslag minskar denerhet alla populäranästangör som-
mandatperioderantalet tillåtnamakt. kan gälla begränsningar iDet

förbjuder budgetunderskott, tydligasteller lag men synssomen
folkomröstningar delstaterna.trenden det ökande antalet ii

politiska kandi-längre baraVid valurnorna interöstar man
folkom-alltfler sakfrågor. val höllsdater också i I års1998utan

frågor delstater. Väljarnasammanlagt ii Oregonröstning 61 17om
ochelva frågor, Coloradoskulle ställning i nio, i Arizonaita

folk-miljöfrågorKalifornien Vanligastesju 8ämnenvar. var
djurens rättigheterbeskattning marijuanaomröstningar, 6,8,

Till dettaläkemedel och finansiering valkampanjer 5.6 avsom
lokala folkomröstningar. Källa:ska läggas väldig mängd e-en

Referendumfrånpostburet nyhetsbrev Initiative Institute,8C
folkomröstningar ökadeAntalet delstatsnivåWashington DC.

till under 1990-talet.från under 1980-talet SOU350190 ca
1998:85.

datakommunikation skulle väljarna kunna stärkaMed modern
folkvalda miljar-de ytterligare. Perot,sin position Rossgentemot

oberoende kandidat presidentvaldären har ställt isom upp som
idénvinstchanser, lanseradeoch tycktes ha1992 ett tag omsom
presidentelektroniska lovade också avgåHanstormöten. att som

telefon, faxmedborgare ellertillräckligt viamånga e-postom
det.krävde

applåd-presidentskap viasig så styrsFör många ter ett som
nyanseradmardrömmen, iGrossmanmätare" är mersom rena men

genomfördade hittillsomdöme. understryker delssitt Han att
ytterligt undantag har resulteratfolkomröstningarna med i
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förnuftigarimliga/ beslut, dels direktdemokratins kritikeratt
ständigt ned de uppenbara bristerna med dagenstonar

ordning. bristerrepresentativa underminerar medborgarnasDessa
tilltro till och styrelseskicket. Alla hur högtstaten vet t.ex.

talar" i amerikansk politik. Mäktiga företag/intressenpengarna
kan med kampanjbidrag, lobbyistersina och mediaföretagsina sina
skaffa inflytande de folkvalda.sig Ferguson 1995,överett enormt

skaffa motsvarande inflytande folketCarey Att självt1997. över
tycks ställa sig svårare.

svenska politiska kulturenDen skiljer naturligtvissig viktigai
avseenden från företeelser starka lobbying-USAzs, men som

ensidig och därmed styrande nyhetsförmedling ochgrupper, ett
tilltagande politikerförakt känner Och viktigast: denigen.
medietekniska utvecklingen påverkar demokratins förutsättningar

likaväli Sverige i USA.som
iakttagelse huvuddrag förGrossmans i sina giltig ocksåär

Möjligheterna förSverige. dagens politiker fatta beslut själv-att
ständigt efteroch övertygelse undergrävs alltmer. skälEtt äregen

massmediernas allt snabbare och starkare genomslag tvingaratt
folkvalda följa surfaoch/ eller uppblossande Tillopinioner.påatt
detta ska läggas politikens internationalisering. Politikernas posi-

särskilttion, riksnivå, har försvagats EU-medlemsskapetgenom
och den blixtsnabbt reagerande internationella finansmarknaden.
Riksdagens och möjligheter praktikenregeringens i påverkaatt
samhällsutvecklingen sedan flera minskande. Följdenårär är att
parlamentets auktoritet och legitimitet undergrävs. bl.a.Se
Holmberg/Weibull 1998.

den bakgrunden förvånandedet medinteMot missnöjetär att
den klassiska parlamentariska formen för demokrati ökar. I en

från Europarådet konstateras folkomröstningar blir alltrapport att
vanligare hela världen, inte bara i USA.över

There fact which already havein countries in Europeare many some
direct democracy, and lesswitnessingmeasure arewe more or

worldwide the political introducepressures toemergence or
strengthen such the referendum popularinstruments initiativetas or

the democracies central and haveMost in Europeeasternnew
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theirdirect democracy constitntions.elements inincludechosen to
ofCouncil 1996.Europe,

allt starkaretycks blidirektdemokratiinslagökadeKraven av
Även delviskraveninvändakanvärlden.helaöver attom man

lär bryfinansmarknaden intemissriktadeförefaller åtminstone-
folk denheltellerparlamenthuruvida detsig är ett somettom

medunderliggande missnöjetdetfatta beslutvissatvingar äratt -
frånbegripligt.fulltför demokratiformer Ietablerade rapporten

tillhör denockså SverigeEuroparådet konstateras att grupp av
Benelux, Storbritannien,med Norge,tillsammansländer i Europa

direktdemokratiinslagenTjeckien därFinland och är svagastav
kravfår allt starkaretidenmedutvecklade. Hypotesen att

framstårdemokratiskasvenskadenreformering processenav
särskilt djärv.därmed inte som

demokratiElektronisk ansatser-tre3.1

entydigsåledeshar ingendemokratielektroniskBegreppet
detförstärkningåsyftasordalagdefinition. allmännaI aven

demokratiskaför denIT-stödinflytandetmedborgerliga genom
föremål för intensivtillpraktiskt skadetHur ärrentprocessen.

debatt.
ochteoribildning experi-forskning,överblickaFörsöker man

kandemokratielektroniskmenterande kring så tretre ansatser,
uppdelningdenna itankemodeller urskiljas.olika Jag gör rent

föreställ-olikamellansyfte praktikenpedagogiskt i gränsernaär-
dra. in-alltid lätta Mångademokratielektronisk inteningar attom

vilken/klartdemokrati inteelektroniskdebattenlägg i görom
inspireradetycksIT-projektåsyftas, ochmodellervilka mångasom

och förhoppningar.idéersamlingheterogentämligenenav

IT-stödparlamentarism medKlassiskModell3.1.1

hållermodell sig inomför enligtlösningarFörespråkarna 1
demokratinparlamentariskaför etableradeden menramarna
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tänker detsig samhälleliga och politiska maskineriet ska "oljas"att
med teknik.ny

amerikanskeDen pionjären inom elektronisk demokrati,
forskaren Ted Becker, påpekar de flesta experiment med elek-att
tronisk demokrati" syftar till bevara, förändraintesnarast att
demokratins former:

Perhaps the number electronic democracyexperimentsgreatest on
howin seeing incomputers,are

particular, be used enhanca update,"improve, and/2 "tocan or
modernize democraticrepresentativepresent systems
around the world. Thus, they large number and relativelyinare

Theyconservative in there rock thenature. not toare
boat. They there steady the boat for the mutual benefit alltoare
who the boat. few enlarge the boat.A Verytry toare on
few change the the Craft, fromtry to nature tovery e.g., move oars
and sails solar nuclearto power.or
http://www.auburn.edu/tann/cp/

Tanken med datorers hjälp kan "stärka utveckla ellerssatt man ,modernisera den parlamentariska demokratin likaär nästan
gammal datortekniken själv. skrev justitieminister1976som
Lennart Geijer s att

datortekniken, utnyttjad, kan främja den allmännapositivtratt
upplysningens och den informerade debattens sak. ligger väl linjeDet i
med de bär offentlighetsprincipenmotiv söka anspråkiupp att tasom
den teknikens för möjligt öka tillgängligheten hosattnya resurser om
den information finns samlad hos samhallsorganen. Direktiv tillsom
datalagstiftningskommittén, citerat SOU 1978:54 375.ur s.

Målen har sedan dess utvecklats och förfinats och omfattar bl.a.nu
elektronisk offentlig förvaltning ska högreen garanterasom

kvalitet medborgarensi kontakter med myndigheterna. Männi-
skors kommunikation med offentlig förvaltning ska med IT-stöd
bli enklare, snabbare, säkrare och individuellt anpassad. Medmer
dator/ modem/ datorprogram och med elementäraåtminstonerätt
kunskaper skaIT medborgaren effektivt informera sig i mångaom
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fullgöra flertalet skyldighetersamhällsfrågor. hon ska sinaHan/ av
samtidigtavgifter, frågor ochdeklarera, betala m.m.,svara-

rättigheter.ekonomiska och politiskabättre tillvara sina Ettta
datum:typiskt citat senareav

eftersomhjälpa fördjupa demokratin,kan ITITjag atttror att oss
hinder finns mellantalat undanröjer de praktiskabokstavligt som

frånframtid huroch förvaltning.manniskor sittjag i näraser manen
tillgångeller från arbetsförmedling harhem, från biblioteketteget en

all den kunskap jpznnsdokumen-till alla offentliga handlingar och som
förhelt andra möjligheterterad hos myndigheter.våra Det oss somger

delaktiga.samhällsmedborgare informerade och Finans-att vara
Åsbrink debattforumErik Statskontoretsminister i För-nätet,

valtningsdebatt, 980225.
subj3/ inlagg/ index.html/www.statskontoret.se/ debatt/httpz/

"politiskför modell också inter-måttInom 1 ettryms avramen
främmande för med-förespråkareaktivitet". Modellens inteär att

och förmedla åsikter tillför bildaborgarna IT opinionutnyttjar att
offentlig förvaltning.förtroendevalda och/ eller

Storbritannienden nytillträdda labourregeringen i 1997När
offentlighetsprincip djärvtpresenterade förslag till initiativettett -

statsför-sekretessomgärdadelandet med västvärldensi mest
Onlinevaltning lade Citizensorganisationen DemocracyUK ut-

Hemsidan kalladesmedborgarremiss"det HaveInternet.
submit.html.foi.democracy.org.uk/ html/http:/ DeSayYour /

strömmade från medborgarna höllsförslagetsynpunkter insom
också allmänt tillgängliga.

submissionsindex. html.foi.dem0cracy.org.uk/ html/http:/ I/ ett
skrevbrev till Online premiärministerCitizens DemocracyUK

Blair:Tony

for the publicwebsite historicThe opportunityHave Your Say toa
legislation theplay meaningful the framing usinginpart newa

thislobby and Government minister. IquestionInternet supportto a
andand enhance British democracyhelp moderniseinitiative opento

will beand similar consultationshope inGovernment I set upup
future the legislativepart process.as
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Blair här den mittfåran,i politiska förstår den endainte sägaatt
fåran. finnsDet ingen medsig ITöppet motsätter attsom man
skapar genomskinlighet politik och offentlig förvaltning,i eller

konsultationsprocesser" vilka medborgarnaiprövaratt man nya
får lämna synpunkter förslag.politiska

Oerhörda mängder samhälleligt informationrelevant kan
uppenbarligen hållas tillgänglig myndigheter, partier,nätet av
massmedia och individer. talar samhälleVisionärerna ettom som
blir genomskinligt och rättssäkert, vilket stärker medborgar-mer

tilltro till det politiska Därmed skulle också derassystemet.nas
villighet delta politisk och samhälleligt värdefulli aktivi-att annan

Öka nämnvärd utsträckning behöver reformeraitet utan att man-
den demokratiska processen.

Modell kommer säkerligen delar realiseras,i i1 yttre/stora att
teknisk främstmening, besparingsskäl. den högstaFrånav rena
förvaltningspolitiska EU-kommissionen,nivån VitaG7-gruppen,

till den lägsta svenska glesbygdskommunerHuset sedanutgår
flera signaler: Använd för information, förår IT attsamma ut-
effektivare kontakter med medborgarna, för Såvälatt spara pengar.
offentlig förvaltning politisk debatt kommer växandei ut-som
sträckning bli elektronisk".att

Politiska tvistefrågor flera slag lösa,visserligenåterstår attav
spridningen personuppgifter och vilkeninätett.ex. om av om

grad marknadslösningar ska tillämpas för spridning politisktav
viktig information. dock sådanaMotsättningarna inte deär att
blockerar utvecklingen. frågorna kommer gilla ellerSvar må-
ogilla dem den-i utveckling skisseras under modellsom

Huruvida detta tillräckligt för liv den etable-gjuta iär att nytt
rade parlamentariska demokratimodellen dock osäkert. Attär mera
mängden samhällsinformation ökar och den blir tillgänglig alltatt
snabbare värdefullt, följerdärav nödvändigtvismå inte attvara men
medborgarna känner motiverade delta densig demokra-iattmer
tiska länge den förnyelsenIT-stödda får kon-Så inteprocessen.
sekvenser för maktfördelningen riskerar allt tal elektroniskom
demokrati framstå retorisk bluff. medborgareDenatt som en som
allt snabbare kommer myndighetsinformation och allt smidigareåt
kommunicerar åsikter till makthavaresina olika det kannivåer,
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informationdel alltmedborgareockså somtar av mersomvara en
be-åsikterhenne och ingenhonom/myndigheter valt ut vars

bryhöver sig om.
ochidéer lanseratshar de åren mångaSverige 20I senaste

parlamentariskaetableradedenblåsa livförsök igjortsmånga att
personval, kortare/mandatperioder,ändradedemokratimodellen -

och folkvaldautskottsförhörTV-sändariksdagsdebatter,rappare
för-språkligsnabbare utredningsinsatser,församlingars möten,

försök populariseraraderförvaltning,politik ochnyelse i attav
Likväl har intepolitiskaverksamheten de partiernai manm.m.

innebär alltbl.a.utvecklingvända denlyckats negativa ensom
demokratiska institutionerna.etableradetill detilltrosvagare

Åsard/ ValdeltagandetHolmberg/Weibull 1997. AttBennet 1998,
trendenriksdagsvaletvid visarbottennivånådde 1998 äratten ny

fortsatt stark.
Minitel.franskafinnsIT-nätverkDet mogna" ärstörsta som

dator-enklafranska televerketplacerade detMed början 1981 ut
huvud-användare med detinledningsvis,terminaler hos, 5002

telefonkatalog.elektroniskmedsyftet experimenterasakliga att en
Ända användaresåväl antalsedan dess har iväxt somsystemet

medterminalerfanns miljonerVid slutet 16,5tjänster. 1994 6,5av
folket.franskatredjedel detanvändaremiljoner närmare aven- ÄvenMinitel.erbjöds då viaolika tjänster24 600 systemetom

haftunderuppenbarligenhar det många åromoderntsig1998 ter
fördesOmfattande diskussionerdemokratistöd.potentialstor som

församlad insatsunder 1980-talet.möjlighet Någondenna attom
haraldrig, och resultatetgjordes dockstödsådantrealisera ett
enkät-syften. Enligtpraktiskafyllerblivit rent enett system som

använderochanvändare till-allafrån kännerundersökning 1994 -
enligtanvänds Miniteltelefonkatalogen.elektroniska övrigtden I

följande:

använder demtill dem,känner 47%banktjänster 84°/o-
postorder 38%84°/o resp-

48%resetjänster 75°/ resp-
väderinformation 34%73°/o resp-

biljetter 36%information/underhållning 72% resp--
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söker information20% databaseri och använder nyhets-16°/o
tjänster. för diskussioner och deFora under populäranågra år så
erotiska samtalen/kontaktannonserna används endast inumera
marginell utsträckning. Kubicek al. 1997et

faktumDet Minitel blevinte viktigt demokratiskt forumatt ett
bevisar självfallet teknikeninte sådan skulle olämpligatt som vara

stöd för demokratiska tycks det bekräftaDäremotsom processer.
själva möjligheten information/till diskussion samhälls-itesen att

frågor förlöserinte politiskt de breda folklagren.iett engagemang
fordrasDet något mer.

detFrågan går åter entusiasmera majoritetattom storen av
medborgarna för den etablerade demokratimodellen och IT iom-

fall erbjuderså avgörande, möjligheter förvisso intressant.ärnya -
Denna dock skriven utifrån hypotesen inteärrapport att man
kommer mycket längreså den uppfattar tendensenJagvägen.
till minskat för den etablerade modellen bådeengagemang som
tydlig och fullt begriplig medborgarnas synvinkel. instäm-1968ur
de svenskarna påståendeti Beslutsfattarnai46 riks-procent av
dagen bryr sig inte särskilt mycket vad vanligt folk tycker.om

Åsard/Bennethade siffran stigit till1991 70 1998 Omprocent.
medborgarna hyser uppfattningen riksdagsmännen,att t.o.m. som

allt folkvalda, folkviljani vad ska de dåärtrots mest struntar tro-
framtid där och den s.k. finansmarknadenEU-organom en tar

allt beslutsmakt från riksdagenöver mer
medborgarna föreställningenLever i de viktiga besluten iatt

praktiken fattas bakom stängda dörrar sällan kanav personer som
ställas till och har andra folkviljansmotiv realiseran-änansvar som
de för varför skulle de alls politisktsigögonen Närengagera-
eliterna ändå inte lyssnar till medborgarna blir frågan hur deom

ska studera/ diskutera/ förmedla åsikter samhällsfrågorisenare
med eller IT-stöd tämligen ointressant.utan

dettaFörvisso onyanserad och beskrivning till-är en svart av
ståndet deni svenska demokratin. Själv jag med vissaanser reser--
vationer behöverinte radas här den har fog för sig.som attupp -

finns dockDet ytterligare viktigt skäl till fortsättningsvisjagett att
frånutgår pessimistisk möjligheterna realiseraen syn att

elektronisk demokrati enligt modell feljag möjlig-Har om
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demokratimodellen kommeretableraderädda den såheterna att
krafternakonserverande ikorrigeraverkligheten mig. Deatt sam-

ochstarka. Flertalet institutioner, organisationerhället är personer
förinflytandeoch starkt inometablerat sig utövar ett ramensom

det längstakommerparlamentariska idet nuvarande attsystemet
försvara det.

slutbetänkande "F0lketFolkomröstningsutredningens som
professorskrivetbeslutsfattarerådgivare och SOU 1997:56 av

typiska förhållningssättet.demonstrerar det Utgångs-Olof Ruin
problem:demokratinsparlamentariskaden etableradepunkten är

förr kanaliseralängreförmårde politiska intepartierna...... att som
politiskaTilltron till demobilisera medborgarnasoch engagemang.

minskat.har ocksåinstitutionerna
dock redanavfärdar utredarenradikalt slagreformVarje av mer

från början.

hur det svenskabedömningUtgångspunkten för den görs avsom
självfalletframtidenbör utformatfolkomröstningsinstitutet i ärvara

ska bestå ochparlamentariskadet representativa värnas.systemetatt

Maktutred-Med hänvisning tillrader.berörs endastIT några
ökandemedborgarna ikonstaterande iningens SOU 1990:44 att

kanalerna för poli-kollektivavänder de etableradeutsträckning
hand,själva,föredraroch påtisk påverkan ageraryggen" att egen

Folkomröstningsutredningen:frågarvill påverkade signär

omfattandeutbygg-förtiden kanBetyder detta att mogen ennu anses
direktdemokratiska inlagoch andrafolkomröstningsinstitutetnad av

Tilldet.tycksdemokratinsden ram Vissarepresentativainom anse
informationstekno-anförs också denför sådan ståndpunktstöd nyaen

snabbt framväxandemöjligheter det T-sam-de Ilogin. Genom som
praktiken,kommunikation kanerbjuder ifrågahållet i menarom

denna deradikala debattörer representativa institutionernai genre,
längre.behövsavvecklas. mellanhänder inteNågra

karikeradförvissodenna ståndpunkt, någotMot är mensom
denvänder alltjämtkorrektändock återgiven, sigprincipi repre-

eftertryck.medvapendragaredemokratinssentativa
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diskussionNågon seriös demokratiskaIT/ harom processer
lyckatsRuin inte upptäcka. radikala debattörer" fåttDe hansom

vilka de värdainte allvar.ögonen är är att tanu- -
Vad gäller IT-stödd reformering den demokratiskaav processen

förhållningssättettycks låst de enda omvändelserså kanatt man
de undersig galgen. Folkomröstningsutredningenvänta är

publicerar det bör i rättvisans påpekas bilagai sin 2namn en- -
Ilshammar med titelnLars "Demokr@ti. elektro-Detuppsats av

niska folkstyrets möjligheter och problem." betydligtDen är mera
och resonerande i sin har således inte gjort in-öppen ansats, men

tryck utredaren.
formbl.a.Stora i IT-stöd, redanresurser, satsasav en

modernisering den gamla förvaltningsapparaten och det etable-av
rade demokratiska maskineriet. Med ska det beståendeIT värnas,

Ärförändras.inte den framkomlig kommer den ocksåsåvägen att
väljas. den däremot framkomlig,Om inte grund-är om en mer
läggande reformering den demokratiska blivisar sigav processen
nödvändig för tillräcklig legitimitet hos politisktatt garantera
fattade beslut, då det desto angelägnare tid ha genomlystiär att
och diskuterat de radikalare alternativen.

3.1.2 Mode/I Gräsrotsmakt2.

Modell rådandeinte maktförhållanden.1 Den utgörutmanar ett
naturligt för dagens ledare politik, förvaltninginom och andrasätt
etablerade maktcentra inlemma "elektronisk demokrati" deniatt
existerande demokratiska finns dock annorlundaDetprocessen.

gräsrotsmodell för IT-stödd demokratiutvecklingEn harsätt. ut-
vecklats ochi USA entusiaster hela landet arbetar där, fler-över
talet ideellt, för realisera den.att

innebär demokratiserandetDen börjar det lokala.i Invånar-att
mindre kommuni eller kan medregion IT organi-ort,na en en

informationsspridning,sin diskussionersina och beslut ochsera
därmed bli handlingskraftiga. använder flerasedanI USA årman
begrepp networking"community eller networking.civicsom
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varandra.nätverkande bättrelokaltMänniskorna ska med nå
samhället. Politiskahela det civila motivvitaliseringMålet är aven

behöver dominera.ofta med bilden inteför nätverken finns i men
förutom medborga-ocholika roller,Individen uppträder i många

hjälpbehövande,densmåföretagaren, konsumenten,skaren
lokalanätverket, liksom organisa-m.fl. vianåamatörpoeten ut

talaralla slag.och sociala rörelser Man empower-tioner omav
kontrollMed bättrepolitisksåväl personlig mening.iment som

bättrefungerar människornärmiljövardagstillvaro och sinsinöver
hittarlokala nätverkenamerikanskamedborgare. deockså Isom
ocksåpolitiskbilda opinionsåledes "allt. kanDär menmanman

ellerefter bridgepartnerdeklarationstider, letagoda råd ige/ en
olycksbröderstöd hos imed till jobbet, sökasamåkanågon att

endast fantasinsjälsfränder andliga frågorsjukdom eller i sätter-
Civille 1997gränserna.

information de lokalaofta sprida iMyndigheter tillåts nät-
politiska beslut,ochfullmäktigemötenverken sådant somom

ochför myndigheteröppettiderlediga platser,aktuella evenemang,
flestaNätverkandet dock deioffentliga anläggningar, ärm.m.

med myndig-därcivila IT-projektfall ellerprivata är attman noga
infor-utformning ellerpåverkapolitiker ska kunnaheter och inte

mationsflöden.
iförsta lokala nätverken Monicasde SantaEtt varav

lika självklartdetKalifornien. sedan intetio år ansågsFör nät-att
modem hemmenprojekt datorer/ iverken skulle civila varvara -

Angelesförstad tilloch dennafortfarande sällsynt Losnågot -
Network,Electronic1980-talet Public PEN,skaffade redan ett

ochdiskussionerför klagomål,kunde användaallmänhetensom
förslag till lösningar.

offentliga lokaler ochtillgängligt terminalervia iPEN var
Bland debra. posi-avseenden, riktigtfungerade, i vissaåtminstone

debattenpilotprojekt brukarfrånerfarenheterna dettativa nämnas
de bo-visadeopinionsundersökninglokaluteliggarna. En attom

Efterstadens problemstadslösa uppfattades ett. ennummersom
enadesuteliggare deltog,därPEN-debattlång 1989, även man om

SHWASHLOCK-förslaget. WASHingdet s.k. SHowers,
machine, LOCKers.
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uteliggare skulle ha chansFör jobb och behållaatt en atten
det han/ hon kunna infinnamåste sig och pryd-morgonen ren

och bylten/tillhörigheter.sina Stadens myndigheter beslötutan
motsvarande miljon kr duschar, tvättmaskiner ochatt satsa en

förvaringsboxar för hemlösa. startades ocksåSenare särskilden
arbetsförmedling skött studerande led utbildningeniettav som-
-för bostadslösa.

fleraSanta Monicas sedanPEN tillgängligt ochår viaär www
tvekan besök http://pen.ci.santa-monica.ca.us/.värtutan ett

Parallellt med de uttalat lokala nätverken också andraväxer
fram "underifrån". Alla tänkbara kategoriernät män-typer av av

niskor: diabetiker, tobakister, ishockeystatistiker, skivsamlare,
sexuella eller religiösa finnerminoriteter och stöder varandra via
elektroniska nätverk. Ytterligare andra konstruerar mötesplatser,
virtuella samhällen eller städer", vilkai människor med äkta
eller påhittade identiteter kan träffas". Digitala StadenDen i
Amsterdam exempel, vidare kapitel också RheingoldSeär ett se
1994

Mellan nätverken kan sedan knytas kontakter formasoch alli-
nerifrånDen och kan politiskt inflytandevägen växaanser. upp- -

fram. Tsagarousianou/Tambini/Bryan också:Se Creating1998.
on-line Communities. International GuideAn Communityto
Networking httpz//wwwpartnerships.orguk/iguide-

Modell IT-stödd gräsrotsrevolution aktualiserar2nummer - -
egentligen olika diskussioner:två teknisk/ praktisk ochen en
socialpsykologisk.

det tekniskt/ praktiskaUr perspektivet amerikanernassigter
satsning "community networking" mindre intressant. deAtt
lokala nätverken skulle knytas och utvecklasmåningomsamman
"ådror" för det nationella eller internationella demokratiska
blodomloppet onekligen tilltalande tanke. Föreställningenär en

det skulle ske tycks dock, åtminstone i svensktatt spontant ett
sammanhang, Tekniskt förnågot naiv. stöd demokrati måste
konstrueras med överblicknågon/ och förnågra överav ansvar- -
helheten.

Den tekniken kan uppenbarligen användas för refor-nya att
demokratins infrastruktur, den planering/mera att utanmen
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högre samhällelig förlösastyrning skulle politisknivå gräs-en
rotsrörelse verkar mindre sannolikt. IT-stödd demokratiskEn
mobilisering landi rimligen byggavårt politiskamåste våra egna
traditioner. hur vill beskriva dessa traditionerOavsett t.ex.man -
vilken roll folkrörelsernatillmäter det dagisvårtär attman upp--

Äventäcka IT-stödd politisknågon mobilisering.spontan, om
ligger världstopp ellerSverige i nästintill vad gäller antalet Inter-

netuppkopplingar invånare tekniken tillgänglig endast1 OOO ärper
för de arbetare ochnågra lägre tjänstemänprocent trotsav som
allt folkmajoriteten.utgör

det socialpsykologiska perspektivetUr sig "communityter
networking dock Demokrati formellaintressant. barainteärmer
regler föreller metoder beslutsfattande, det ocksåär sättett att
tänka och handla. Demokrati människor lär ellernågot sig inteär -
lär Medvetandetsig. del och föransvarigärattom man en av - -
byn, staden eller nationen kan bara resultatet demo-uppstå som av
kratisk fostran. fostranSådan borde människors helagenomsyra

präglats demokratiskaDen värden familjen,iuppväxt. som av
kamratgänget, skolan och lokalsamhället också den har bästär som
förutsättningar fungera medborgare nationellai elleratt som
internationella sammanhang. den byggs demokratimeningenI

nedifrån.alltid Barber Etzioni 1993.1984,
möjligheter framväxandemedDe lokala nätverksmå/som
för medborgarna kan det socialpsykologiska perspek-öppnas ur

utomordentligt viktiga.tivet amerikanska erfarenheternaDevara
Rheingold SchulerCoate detta avseendei1994, 19971997, är
intressanta och uppmuntrande.

1.3 Mode/I Genomtänkt reformering3:

networking" demokratiskOm community reformering nedi-är
från alternativet reformering "uppifrån,så dvs.är en genom
politiska beslut högre skullenivå. innebäraDet i Sverige att
riksdagen lägger reell politisk makt medborgarnas händer.imer av
Möjliga former för sådan maktutövning ska diskuteras kapitleni 5
och
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modell fortsättningsvistredje och ska isista ståDenna cent-
skisserasfinner den utvecklingOrsaken inte jagär att somrum.

reali-under modell oviktig, eller ansträngningarna1 tvärtom, att
enligt modellelektronisk demokrati ointressanta. Motiven2sera

betingade.praktisktär mer
de politiskahar valt koncentrera migJag störreatt gemen-

nuvarande stadium, samhälletsskaperna/ enheterna. det,Här är
form offentliga näringsliv, intresseorganisationereliter i organ,av

IT-samhället. demassmedier påtagligt domineraroch Den/som
och budskap sprida kan daghar ekonomiska iett attsom resurser

informationstekniskaeller bättre denhävda lika bra isig minst nya
de kunde den gamla.miljön isom

lobbyinggrupper alltoch starka utnyttjar ivrigareUSA:s många
långtryck. har uppenbarligenför skapa politisktIT Man vägatt en

får genomslagfolkviljan, nationell nivå,innan åtminstoneatt
dock ochlokal opinionsmätningnivå i sigvia På USANätet. ter

realistiskt, särskilt med tankenätverkröstning viat.o.m. mera
bådefolkomröstningar har blivit allt vanligareåratt senare -

delstaterna.lokalt och i
finns den parlamentariska demokratinalltså teckenDet att

folkvalda -förallt fler frågor detvingas i måsteUSA. Ireträtt
överlåtademokratiska besluten tillräcklig legitimitetdeatt ge -

ochpolitikerna,medborgarna bestämma själva. Misstron motatt
grundmuratspelet Washington,särskilt det politiska i såär attmot

förfärdiga systemlösningar IT-försök uppifrån lanseravarje att
genomföra.ytterligtstödd demokrati sig svårt attter

politikerföraktet del världen.starkt har vuxit sig iinte vårSå av
del frånförutsättningar skiljerhistoriska och sociala sigVåra en

funktionssättförändra/ utveckla demokratinsUSA:s. Att genom
förefaller hosde etablerade demokratiskabeslut institutionernai

konfliktfylld således den börmindre prövasväg, somoss vara en
först.

nationella nätverknätverk, liksomHelt säkert kommer lokala
och blomstraspecifik ämnesinriktning utvecklas imed ävenatt

kommit detutvecklingen har redan igång,Sverige. Den ärmen
reformering denembryo tilldäri urskiljasvårt något störreatt av -

demokratiskanationella eller europeiska processen.-
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Tre försök utveckla IT-stöd för4 att
demokratin

IPERBOLE i Bologna4.1

öppnade staden Bologna elektronisk förjanuari tjänstI 1995 en ny
alla medborgare: härlettIPERBOLE. Namnet Internetär ur per

och uttryckerBologna lEmilia-Romagna samtidigt slagsette
iperbole" betyder ungefär överdriftsjälvironi.

erbjöd helt enkelt invånarna gratis gratisKommunen e-post,
koppling till och diskussionsgrupper. Erbjudan-internet susenet

datorerdet inkluderade tillgång till nätanslutna bibliotek, skolori
andra offentliga lokaler och,och långt projektetsså resurser

räckte, introduktionskurser för nätanvåndare. omfattadeDetnya
alla medborgare och ideella verksamma staden.organisationer i

företagLokala också välkomna betala mindremåstevar men en
avgift. innebar samtidigt ambitiös satsningIPERBOLE atten

offentlig information ochsprida handlingar den kommunalavia
hemsidan och elektronisk kommunikation mellanigångatt
medborgarna sidan och politikerna/ byråkratin den andra.å åena

beslut innebar delsIPERBOLEKommunens att satsa ett
strategiskt vägval bedömde betydelse förInternetsattman-
samhällsutvecklingen snabbt skulle öka och den tidigtatt som
investerade teknik och kunskap skulle bra utgångslägei ett -
dels ideologiskt. politiska ledningen betraktade helt enkeltDenett
medborgarnas maximala tillgång till information demo-som en
kratisk/social rättighet. Artikel kommunens dessi "statuto"8 -

hemsidan,grundlag vill både italienskaciterassåom man -
och engelski översättning:

Municipality information be singleThe Bologna considers theto
factor order t/øeimportant in citizens participation inmost to ensure

the social and political life oft/øe city.

Medborgarna haInternet måsteär vågsystem. rätt röraett attsom
fritt det. projektledaren Leda Guidi citeradsig 1995,genom ur

m.fl. talade redan plane-Tsagarousianou Initiativtagarna1998.
ringsstadiet "cyber-satsning1993-94 IPERBOLEom som en

67



ELEKTRONISK DEMOKRATI

demokrati och elektroniskt medborgarskap, gjorde ingamen
försök förklara dessa innebörd.närmareatt termers

bara politiskt och ekonomiskt djärvinteDet satsning,var en
där fanns också juridisk hake. Privata internet-operatörer sågen
kommunen omöjliggöra deras fortsatta verksamhet Bologna.i

betalar internetföretag för uppkopplingen den gratisVem när ärett
hos kommunen lång rättslig kommunen inleddes.En motprocess

skrivande stund fortfarande,den iI sommaren -98 pågår men
fåtttakt med alltmer beröm, internationellIPERBOLEatt

uppmärksamhet och EU-stöd har de projektansvariga stärkts i
övertygelsen de kommer den.vinnaatt att

fick Bologna kommun den s.k.IPERBOLEFör Bangemann-
klassen Public Administration".utmaningens pris i I1997

hette det bl.a.:motiveringen

Bologna has heen committed teledemocmcy for long Thetime.to a
Iperhole demonstrates the willingness provide toolsproject citys to
enahling become the Informationcitizens active in Society.to

kan förlora detaljfråga denVi rättstvisten i någon rörsom-
administrativa kring huvud-IPERBOLE, inte iprocessen men
frågan, fårLeda Guidi. lokala myndigheterna beslutaDesäger att

public och rättighet för medborgarna.internet Viserviceär en en
flerahar stöd policydokument där det lokalai EU:s står attav

myndigheter informa-medborgarna tillgång tillmåste garantera
elektronisk form. personligt samtal medtionsresurser Guidii

980427

Bakgrund4.1.1

Bologna kommun har dag knappt tilli invånare,500 OOO stor-men
Bologna räknas också kranskommuner med sammanlagt59 nästan
lika befolkning.stor

Liksom andra städer Norditalien har Bologna långimånga en
folkligttradition inflytande politiken. kan tillbakai Den spårasav

till rad Liksom1100-talet stadsstater bildades området.i inär en
Florens, Venedig och Milano kunde redan under tidig medeltid
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hantverkare och handelsmän återfinnas de styrandei organen.
solidariskaSkråväsende organiserades tidigt och andra typer av

för Södrasammanslutningar livaktiga redan sedan.år900var
feodalItalien präglades helt påtagligt ordning underen annan,av

konungariket Neapel.i Putnam 1993
stolthet ochgammal tradition lokalItalienI ärnorra en av

högst levande. brukar beskrivaslokalt Den somengagemang
från"campanilismo". stadsinvånaren kan kampanilenDet se

känslo-kyrktornet/klocktornet hans/hennes område:år eget
har rättigheter ocksåsocialt och politiskt.mässigt, Där menman

Campanilismon viktig demokratiserandeansvar. anses vara en
faktor organiseradItalien där politisk korruption och brotts-i ett
lighet ständigt hotar underminera demokratiskaatt processer.

finklädda,söndag förmiddag samlas mängderVarje mestav
föräldre det centrala Bologna,i Piazza Maggiore,män atttorget

förhållanden politikdiskutera. Kunskapen lokala och lokal ärom
offentligt för åsiktoch sinFörmågan attstor. argumenteravanan

utbredd.är
fråndiskussionerna känns italienskaigenOm mångatorget

offentliga "hearings kommunstäder de Bolognaså är arran-som
mindre vanliga. har den sökt skapa modernareMan Vägengerar en

form för medborgerliga Ideellakanalisering det engagemanget.av
och medborgare bjuds till offentligaorganisationer möten.

förExempel sådana hearings kvinnans situation,ärteman
ungdomarnas, de äldres, och invandrarnas situation. Mötena

flerasträcker dagar.sig över
har sedan länge s.k.Politiskt Bologna vänstern,styrts enav

f.d.oliv-koalition bestående socialister kommunistpartiet, deav
och radikalt katolskt motsvarighet finns förparti. Engröna ett

nationell "Oliven kallades den mitten-övrigt nivå vänster/-
med. harkoalition Prodi det valet DenRomano senastesom vann

hemsidan politiskt radikal IT-politik.åtminstone på papperet/ en
http://www.perlulivo.it/cpu/eng/Se:

redskap ochIdén Bolognajust i utnyttja IT Internetatt som
för frånmötesplats den lokala demokratin härrörasägssom pro-

fessorn filosofi Stefanovid Bolognasi universitet, Bonaga. Han
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har också förkommunen arbeta medengagerats attsenare av
frågor telematik och demokrati.rörsom

har lanserat djärva hur kommerpolitikenBonaga teser attom
förändras samhälle alltmeri IT. marxistHangenomträngt ärett av
och kan och bör användas förIT avveckla denatt attanser repre-

demokratin klassiskt borgerligt Medsentativa tekniksnitt.av ny
kan medborgarna kraftfullt politiska beslutspro-iengageras mera

Politikerna kan längre avskärma fattainte och beslutensigcesser.
bakom stängda dörrar.

Enligt har det politiska tills handlat hurBonaga systemet nu om
konflikter,ska hur de ska lösas. Medinte ITrepresenteraman om

kan dynamiska städer/ utvecklaregioner relationertypernya av
mellan forskning.politik, näringsliv och Tidskriftense Fossen,
Glänta 3/1996nr

IPEHBOLE4.1.2 /ägesbeskrivning 1998-
Projektet avseenden faktamässigt.i väl dokumenteratvissaär rent
Alla användare fylla formulär frågor föri medmåste ett att ett

konto. Uppgifternagratis sekretesskydd. ska baraDe garanteras
för forskninganvändas och utveckling februarisystemet. Iav

Ökningstaktenfanns individuella användare.1998 12 449 20var
dag. juridiska främst företag och ideella organi-655per personer

anslutna. skolor och kommunalt anställdasationer 55 1500var ca
likaså endast dem hade då fått ordentlig utbildning600men ca av-

användning kommunala hemsidani IPERBOLE. Denav
http://www.comune.b0logna.it/ hade besökare dag13 000ca per

italienare, andra och från60% 30% 10% övrigaeuropéervarav var
världen främst amerikaner.-

Enligt projektledningens siffrornakommer vid ut-prognoser
individuella användare,gången juri-1999 21 700 1 300attav vara:

diska skolor och kommunalt anställda. I90 4 120personer, pro-
för antalet besökare hemsidan förutses ökningingengnosen

från vilket får lapsus.13 000, antas vara en ren
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aprilmodem imed dator/användarna 1998Av eget varegen
arbetsstationeranvändarna iBlandkvinnor/ 75%25% män. av

offentliga lokaler 55% män.var
rele-förefaller haIPERBOLE-projektetdelar störstDe somav

Bolognademokratiska iför den strömmenär av e-processenvans
kommunalapolitiker/ochsidanmedborgarnamellan åpost ena

deninformation viaoffentliggörandetden andra,tjänstemän å av
s.k.diskussionsgrupperna news.kommunala hemsidan, samt

E-post-funktionen
Guidi,Ledaenligtförstadepolitikerna åren,Tjänstemännen/ var

dettamedborgarnamedkommuniceradirekt dåliga sätt.att
ock-överhuvudtaget. Seinkommande brevoftabesvarade inteDe

markanthadem.fl.Tambini, iTsagarousianou 1998. 1998så en
utväxlades dagligenapril det 600-700förbättring åretinträtt. I e-

och medborgarna.företrädaremellan kommunenspostbrev
inräknade.alltsåbrev NågonKommunförvaltningens interna

genomförts.harbreven inteinnehålletstudie inärmare av
omfattning. inteökafortsätter i DetBrevväxlingen är ute-att

förbelastningtidsmässigbliframtiden kandenslutet iatt en
dag.uppfattas den inte i Ompolitiker/ tjänstemän, så pro-men

konkretadå,Guidi lösas i sittfår det enligtallsblemet uppstår
sammanhang. intervju 980427

handlingarOffentliga nätet

administrativaoch IPERBOLE"förvaltningens tjänstemänBåde s
kommunensomfattande arbetenedläggerpersonal göraattett
Svårigheternahemsidan.kommunaladentillgängligahandlingar via

offent-ItalienDels saknarslag.här övervinnas tvåmåste är avsom
varför tjänstemänsvenskt mångalighetstradition snitt närmastav

längedetmedborgerlig i såinsynreflexmässigt sommotreagerar
omvändas" tillsåledessfär.skyddad De måstevarit ett annor-en

hand-kommunalaflertaletDelsförhållningssätt.lunda rymmer
fackuttryckmedicinskajuridiska,tekniska,mycketlingar så etc. -
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eller så språkligt-byråkratiskamånga koder de for-måsteatt-muleras i förversioner ska förstå innehållet.nya att gemene man
Leda Guidi intygar detta arbete mycket tid hävdaratt tar men
problemen lösas. Andraär iakttagareväg fåratt somatt vara

fulltanonyma inte lika optimistiska.är kommunalaDe därorgan
motståndet offentlighet starkast utnyttjarär just svårig-mot
heterna popularisera innehållet dei kommunala handlingarna.att

obstruerarDe "översättningarna" likagöra svårbegrip-genom att
liga och underkänna andras försöksom ursprungstexterna att
arbeta innehållet.om

säkraNågra uppgifter i vilken utsträckning IPERBOLE-om
användarna del kommunala handlingar hemsidanvia finnstar av
inte tillgängliga.

börDet påpekas italienska parlamentet börjani 1990-taletatt av
lag offentlighet för myndigheters handlingarantog en om som ger

medborgarna långtgående rättigheter till insyn. Genomslaget för
dessa regler har dock praktikeni varit Medborgarna förvän-svagt.

sig inte de kommer fungera och endast falltar i åberoparatt att
denågon reglerna vid sina kontakter med myndigheter. Pro-nya

blemet omvända människor till politisk/att öppenen mer
byråkratisk kultur således inte specifikt förär Bologna.

Diskussionsgrupper
Sådana kan såväl kommunengrupper startas av som av
IPERBOLE-användarna själva. detI fallet krävs minst 20senare att
andra medborgare förklarar sig intresserade frågan först dåav -och underhålls diskussionsgruppenstartas IPERBOLE:s stab.av
Erfarenheten visar ungefär hälften med-att av grupperna startas av
borgare. Innehållet enkelt tillgängligt för allär världens nätanvän-
dare de förstårom italienska via IPERBOLES hemsida. Inlägg i
diskussionerna månad.sparas en

Innehållet i nyhetsgrupperna studerades hösten 1997 imer
detalj. Resultatet visar informationen/debatten i samhällsfrågoratt
har viss omfattning huvudsakligen användsen attmen grupperna
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politiska. bilagaför syften praktiska/ privata Se 1är änsom mer
för innehållet nyhetsgrupperna.igenomgången av

Guidi,Intervju med Leda 27 april 19984.1.3

talades mycket projektet planeradesDet 1993-94nar om- -
utveckla och grunden förändra denredskapförOLE iI PERB attsom
förväntningar realiserasdemokratiska dessa påAr vag attprocessen.

förutsägelser riktigtvill det.inte Det-Jag någragöra är attom
fokuserade mycket elektronisk demokrati ideolo-början ii

dock hur projektet skulle kommagisk intemening. Vi visste att
för stadens med-utvecklas. det etablerad publik tjänstNu är en

får önskvärt och möjligtborgare, och tiden vadutvisa är attsom
tiden.för utvecklas helainom IPERBOLE. Systemetgöra ramen

erfarenheter, framförallthar för lite kunskaper och ochVi ärännu
för för skaalldeles medborgare anslutna det menings-att vara

folkomröstningar.fullt diskutera direktdemokrati eller Baraatt
dendärför människor långsammare med tillvissa sigär att taatt

får utanför den demokratiskatekniken de lämnasinte pro-nya
Bologna, långt framme med italienska mått,I så ärärsomcessen.

befolkningen abonne-bara ansluten till Vi15% systemet. gerav
har familj räknasbara till den såvuxne enmang vuxna, men om

hela familjen ansluten. Med det räkna 14-15°/osättet äratt avsom
befolkningen har deltagandeansluten. Samtidigt i90%över

val. mycket viktigt här.allmänna Att rösta är
medkan tänka omröstningar iVisst experimenteraattoss-

mycket speciella frågor, det inget prioriterarvissa ärmen
Än det underlättanuvarande stadium. länge handlarså attom

deltagande samhälle och politik. långtmedborgarnas aktiva i Hur
för framtiden.deltagandet ska frågaär en

taktiska skal ligger medvetet lågt medDet inte så niär att av
förlångsiktiga effekter theOLE citizen,IPERB Att "empowers att

betyder rimligenanvända det amerikanska slagordet, åtminsto-att
får ställning, de blirdagens makthavarevissa av en svagarene

depowered
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syftarVisst IPERBOLE till theempower citizen,att- men
jag inte det enkeltså andra bliär måstetror att attsom
depowered". gamlaDe makthavarna börja fungeramåste på ett

de blir inte nödvändigtvissätt,annat men svagare.

alla stadensHar byråkrater/politi/eer verkligen accepterat
fulltI PERB OLE medborgarnaat läggerAtt lean verkasig i "

störande, tidsödande, begränsande för makthavarna

de har-Ja, fulltsatsningen kulturfråga.Det äraccepterat ut. en
fannsDet trögheter och problem början,i inte längre.men nu
kommunala1500 tjänstemän har e-postadress dag.5000 i Omav

deår Vi i stark tillväxtfas,3000.är och har klartärett en ett ut-
talat mandat från kommunledningen fortsätta. omställningDenatt

behövs hos alla berörda medborgare, tjänstemän, politikersom
kulturell.är

kanVisst det verka störande för tjänstemän/politiker att-
medborgarna lägger sig medborgarnas inblandning kanmen
också hitta lösningar och skapasättvara en ettresurs, att nya
allianser. Vi understryker hela tiden detta.

-Jag vågar allapåstå politiska ledare Bolognai gladaäratt att
har gjort den här investeringen framtiden.i harVi inga problemnu

dem vilket hadeövertyga början.i förIntressetatt nyttanom -
IPERBOLE åtminstone i och harär Europa, starkt stödstort, av
EU-kommissionen. Vi den enda staden i Italien kanär nu som
börja experimentera med interaktiva tillämpningar för elektroniska
signaturer och certifiering dokument. kanVi nätstöddav testa
kommersiell verksamhet här, därför har så användare.mångaatt
Vi ha den kritiskaär nått massa nöd-ensamma att ärom som
vändig för sådana experiment.

bestämmerVem vilken kommunal/politisk information blir till-som
gangligpå hemsidaI PERB OLES det kontroversiellAr fråga vaden

ska slappassom

avsiktenNej, lägga all information kommunenär att ut som-
och inte sekretessbelagd.äger Visst kan det förekommaärsom

diskussioner vad lämpligt för medborgarna delärom som att ta av,
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det byrå-problemetdet sällsynt. Det ärär annat:ettstoramen
offentliga dokument svåraspråket. Väldigtkratiska många är att

förklaras.medborgare.förstå för flertalet "översättas",De måste
sådant arbete här.mycketochmittDet görär ansvar

hålleller frånden italienska istödnågotFår ni annatstatenav
städer/kommunermed andraSamarbetarItalien ni

området. hardet här Vipolitikfinns nationellingenDet-
finansierasstöd frånoch IPERBOLEförebilder inget Rom.inga

fåttharcentralorten. Sedandvs. EU-Bologna kommun,bara av
projektetsspecifika försök/ tillämpningar inomstöd för attram:

verksam-för kooperativstöd förnätverket turismen,utnyttja som
försök.för sådanafått hittillshar ECUhet, för äldre. Vi 000400

skulle kunnaitalienska kommuner någotVäldigt göra-
politisk kultur,flesta har heltliknande IPERBOLE. De annanen

hemligt.informationkommunala någotde betraktar sint.ex. som
överhuvudtaget.medborgarinflytandetillämpainteDe är attvana

harroll.spelar då Vimöjligheter ingenITAtt Öppnar ennya
Bologna.särskilt här ViNorditalien och itraditionannorlunda i

hemsidamedideella Internetomkring organisationerhar 800 -
andra ställen.finnsförutsättningarsådana inte

projekt.docknorditalienska städer intressanta Iandra pågårI-
harlokalt nätverk.också ambitiöst DetutvecklasMilano ett en

där. harväl ledningen Vikännerkonstruktion vårt. Jagänannan
Milanoerfarenheter.kunskaper ochutbyter Iofta kontakt och

central roll, imyndigheternakommunala inte någonspelar de
sådana härutvecklas universitetet. Jagstället tror attsystemet av

dekulturen, dvs.den lokalaspeglarIT-nätverk för medborgarna
medoftafinns. Bologna ituredannätverkmänskliga I tar mansom

myndigheter.kommunalaoch Detkommunal politikproblem via
städer.andralika självklart iinteär

medsamarbetepåbörjatvill också-jag nämna ettatt
finns kommunerstadenkranskommuner.Bolognas Runt 59många

alladeltaerbjudit dem i IPERBOLE. Omhar nyligenoch att
nätverketförbefolkningsunderlageterbjudandet kommer attantar

delbl.a. kräversådan utvidgningEftersomfördubblas.nästan enen
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arbete begår kommunernaså betalar mindre avgift.att oss en
Tre har redan flera kommer säkert det.görasagt att

lära amerikanskaAtt nätverksprojekt lätt eftersominteärav-
politiska kulturUSA:s skiljer sig mycket från Italiens.så Relatio-

mellan myndigheter och medborgare annorlunda.ärnerna

Lokala nätverk lanseras demokratisk förnyelsei ochtermersom av
bekostas med offentliga medel håll världenvisar sig på många isom -

handla mindre demokrati banta offentligan attom om ner-
förvaltning. sådan kritik riktatsHar IPERB OLEmot

Nej, kanvisst effektivisera och förbilliga med hjälpmen man-
bra,IT. och viktigtDet de möjligheterna tillär Menav att tas vara.

samtidigt medborgarna och samhället kan stärkas iom man tror att
politisk medmening dåIT, fråganmåste signärma nät-man om
verk försökerVi båda sakerna här i Bologna,sätt. göraett annat
behålla båda perspektiven. vill skapaVi billig och effektiven
offentlig förvaltning också investera människorna.i deOmmen
blir starkare, aktivare, det bådesåentreprenörermera av ger
politisk och ekonomisk utdelning.

Vilken plats bar de politiska partierna i I PERB OLE

början bestämdesFrån skulleIPERBOLE politisktatt vara-
neutralt. Fackföreningar och ideella fickorganisationer utrymme
för information inte åsikter.att presentera men

förståsDet längden.går inte i har valVi och i sept/okt1999,-
kommer valkampanjerna1998 idé, formelltVår inteatt starta. som

godkänd jag realiseras, alla lokaltår ännu ärtrormen som att ge
verksamma finnsdetpartier omkring stycken plats i20 egen- -

Varje fårparti för denansvarig hemsidan, såsystemet. utse en egna
inget olagligt förekommerrasism där. administre-Attatt t.ex.som

själva debatten uppgift.inte vårärra
italiensk lagEn massmedia från politiskmåste avståsäger att-

propaganda de dagarna föresista valet, och där finns regler om
strikt balans alla får likaså mycket kan talaManatt utrymme. om

Berlusconi.Lex gäller också förLagen nätverk IPERBOLEEen av
typ .
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politiken.utbrett medborgerligtBologna känt för iär ett engagemang
äldresofentliga, ambitiösa "bearings situa-Man Lex. omarrangerar

invandrares sådanakvinnors, ungdomars, situation. Kantion, om
hjälpinflytande atvecklas/ förbättras medfora för medborgerligt av

TI

form också,naturligtvis ordnas elektroniskkan det iprincipI-
fråga studerakomplement. viktigåtminstone Det är attett ensom

det viktigtför tillämpningar. Samtidigt männi-hitta är attatt nya
träffas personliga har viktiga kvaliteter.skor också. Det mötet

nätverket formekonomiska för bygga iniHar att ut t.ex. avresurser -
takt medborgarna önskarfler ofezntliga lokaler dendatorer ii som-

problemetkan alltid önska sigMan större ärresurser, men-
bibliotek, hosdatorer. har sådanaantalet nätanslutna Viinte

företag samarbetar med.skolor ochideella organisationer, som
utbilda användarna, lotsa med-problemetDet är att attstora

ochden elektroniska världen. kräver lärareborgarna in i Det tar
tid och kostar därmed mycketlång pengar.

beskriva massmedium.kan OLE HurI PERBMan är ertett nyttsom
massmedier: tidningar, radio,förhållande till gamla etablerade TV

projektet, deoch TV-redaktionerna skeptiska tillTidnings- är-
fun-bordekant. dehåller misstag. Desig sin Jag göratt etttror

och samhället.dera med intresse Nätetstörre över
tydligen hotad det mediet.-Journalistkåren känner sig av nya

sällskapyrkesorganisation för journalister, slutetfinnsDet etten
ochflera vill slå vaktmed privilegier. Dem när ett nyttman om

fram kan kontrolleramassmedium kåren inteväxer reage-som --
och defensivt.den negativtrar

drivs kommersiell basisLokalradion undantaget. Denär-
harRadionhar delvis "koncept" IPERBOLE. ensomsammamen

"tid-bank.kontakt med lyssnarna, bl.a.levande sin Dengenom
ha föttsekonomisk sektor. Idén lär ienkelt uttryckt,tjänar, en ny

arbetslösheten högst.1980-taletStorbritannien under när somvar
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handlarDet arbetsbyte liten,i skala:privat lärjag dig franskaom
timme du handså mina barn timme. finnsDettaren om en nu

ställenmånga i och harEuropa olika olikai länder. Vi skanamn
det via IPERBOLE. kan bliDetpröva i vårt nättryggare genom

möjligheten till säker identifiering enskilda. Därmed minskarav
betydligt risken bli lurad/utsättas för brottslingar. villManatt

släpper in i sitt hem eller affär med.veta görvem man

4.1.4 S/utkommentar /PEHBOLEom

det lågOm del intuition i satsningen visste egentligenen man-
inte den skulle leda, trodde barasig den behövdevart man Veta att

visade denså sig utomordentligtgöras lyckad. Bologna fick ett-
försprång inte missar utnyttja. loppetInom någrasom man att av

har radår möjligheter Världen, eller åtminstoneöppnats.en
har fåttEuropa, IPERBOLE.ögonen

Det imponerande med projektet den politiska led-ärmest
ningens ambition förmågaoch gripa framtiden,att tag om att
fatta verkningsfulla strategiska beslut syfteIT i stärkaom att
demokratin. Att bestämtnågot hur långtsäga mera om man
kommer problematisktnå åtminstone skäl.äratt av tre

Dels därför Leda Guidi påpekar, alltför liten andelatt, som en-
medborgarna har anslutit tillsig nätverket för realis-någraav att

tiska demokratiexperiment ska kunna genomföras.ännu
Dels skiljer sig Italiens politiska kultur mycket frånså-

Sveriges det faktiskt försvårt svensk värderaäratt en att systemets
förändrande/förnyande effekter.

Dels nätverket organiskñväxer enligt lång-änsnarare- en
siktig plan. Man griper tillfällen inte minst EU-bidrag inya nya
flykten och experimenterar fram.sig konkretaNågra målmer som

förändringar den demokratiskarör har inte uppställts.av processen
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E-DemocracyMinnesota4.2

ifrågaföreflesta avseendenligger dei EuropaUSA steget om
IT-stöd för demokratinDebattenelektronisk demokrati. togom

breddenfler,praktiska försöken iförst fart där, de variationen/är
liksom antalet "aktivister".är störreansatserna

lokala CommunitySamtidigt har utvecklandet nätav
alltmer populärt.samhällen" blivitNetworks och "virtuella

"The Virtualpublicerade bokenHoward Rheingold 1994
ElectronicHomesteading the Frontier"Community somon-

cyberspaceFöreställningensnabbt blev klassiker. out-somomen
fördrog skapavildmark ditforskat land, pionjärer attnusom en

vildasvarade underbart välsamhällen västernsmot myten omnya
och den amerikanska nationens "Weerövring rötter. are

ungovemable andbasicallyplace whichdetermined to create wea
well John Barlow,be hävdadeworking Perryquiteto onseem

för frihet cyber-förkämparnade kända imusiker och mesten av
Wallin,Citerat 1994.urspace.

förföreställningar småningomutopiskaDessa utsattes enmer
inflytande.haförödande kritik och tycks längrealltmer inte något

syfte stärka"nätverkandepraktiskt och jordnära iEtt attmer
utvecklats medoch regionalt har dockmedborgarna lokalt stor

projektet,uppmärksammadeomvärlden kanskeenergi. iDet mest
Clift,startades julii StevenMinnesota E-Democracy, 1994 enav

Statskunskap vidMinneapolis. lästedå student24-årig i Han
särskilt förintresseradeHumphrey-institutet och sigHubert H

demokratiskaoffentlig förvaltning ochIT-tillämpningar i pro-
cesser.

översiktProjektets delar4.2.1 en-
skapainledningsvismedMålet Minnesota E-Democracy att envar

kan-finna informationdär kundehemsida väljarnaInternet om
tillguvernörsvalet och valet iinför valen, bådedidaterna senaten,

kunnandeClift idé,november hade sin sittinte1994. än storamer
bidraimponerandepolitiska liv och energiMinnesotas attenom

ochprojekt bland bekanta imed. han väl hade lanserat sittNär
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lokala diskussionslistor anmälde dock snabbt halvdussinsig ett
medhjälpare.

nödvändiga tekniska stödetDet erbjöds stadens lokalasnart av
nätverk, Twin Cities TCFN. de bådaFreenet Twin Cities är

storstäderna Minneapolis och Paul.St Freenetsammanväxta s
finns i amerikanska och canadensiska städer.många TCFN är ett
typiskt sådant. Dess Mission lyder:Statement

The the help buildmission Twin Cities Free-Net communityto
within the metropolitanTwin dialogCities andpromotingarea
information sharing, without regard social economicto status,or
through the information technologies.use

Clift samlade information från de olika kandidaternas kampanj-
och lämnadeorganisationer materialet, disketter, tillöver

medhjälpare kodade och lade det Minnesota E-ut:som
hemsida.Democracys http://www.e-democracy.org/

politisk informationSamma har sedan publicerats påtyp av
hemsidan vid valen och Redan hade det blivit1996 1998. -96

försjälvklart alla kandidater haseriösa hemsidaatt en egen
sidor länkadeInternet Minnesota till.E-Democracysom-

startade Clift också e-postbaseradMN-POLITICS,1994 en
s.k. diskussionslista för alla intresserade Minnesota-som var av
politik. fick han teknisktDenna stödgång Minnesota Regionalav
Network, delstatsägt företag med uppgift erbjuda Internet-ett att
uppkopplingar/ för bl.a.tjänster skolor, myndigheter och företag.

fortfarandeMN-POLITICS och förochgratis allaär öppetvar
anmäler intresse. skriver inlägg listan fårDen demsom som

distribuerade med till alla andra Listan iäre-post prenumeranter.
omodereradprincip har grundregler. Dels allatvå måstemen

inlägg undertecknas med fårdels ingen användare skrivanamn,
inlägg dag.tvåänmer per

Programförklaringen för lyder:MN-POLITICS

The Politics and Public PolicyMinnesota E-Mail Forum MN-
willPOLI TI the sharing informationCS andpromote on

discussion politics publicand policy duringMinnesota the election
and beyond. The list discussion from diverseseason encourages
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political that respectfal This forumperspectives in nature. more
ahout the ideas ana informationpresentation than heing right with

ideology.0nes

Antalet relativt snabbt till omkring och400prenumeranter steg
har legat kvar den sedannivån dess. Aktiviteten listan
varierar inlägg månadnågot. normalt antalet kan,450 ärper men

februarii tillstiga delstat med miljoner1998, I800. 4,7som en
invånare sådan diskussionslista självfallet marginell före-är en en
teelse, politiskt listan ändå räknasAtt inte betydelselössett. som -

bl.a. journalister och politiker läser/bevakar den beroratt att-
åtskilliga de tillhör den politiska eliten400 iprenumeranternaav
Minnesota. ämbetsmän,De politiska aktivister eller andraär
människor med direkt eller indirekt politiken.i Detengagemang
betyder samtidigt listan inte till den breda allmänhetennår ut"att

möjligen indirekt såväl massmedia politikerutom attgenom som-
hämtar kunskap/ från den.inspiration Under märktesvåren 1998

förstärkningviss elitdominansen listan allt fleren av attgenom
förutsatteinlägg allt förkunskaper läsaren, utvecklingmer av en

Clift föresatthar bromsa.sig angelägenHan ärsom att attom
vidga användarkretsen till medborgareså många möjligt.som
Personligt samtal Cliftmed 980615.

exempel vilken betydelseEtt MN-POLITICS kan ha är
striden baseballstadion i Minneapolis. Sedan flera årom en ny
spelar stadens professionella baseball-lag The Twins matchersina i
den gigantiska, centralt belägna inomhusarenan The Hubert
Humphrey dock byggd förDome. Den andra national-USAzsär

football,american och läktarnas placering/ konstruk-sport, p.g.a.
hartion delar publiken följa baseballmatchernasvårtstora attav

bra sätt.ett
Förslaget städerna Minneapolis/ Paul skulle finansieraStatt ett

jättestadion för baseball väckte dock het debatt. Våren 1998nytt
formade antal deltagare i förstaMN-POLITICS denett spontant
politiska aktionsgruppen med målet förslaget. Manatt stoppa

byggandetsig inte stadion hävdade base-motsatte ettav attmen
ballklubben borde för projektet, det inte stadens/ta attansvar var
skattebetalarnas sak.

81

6 SOU1999:12



ELEKTRONISK DEMOKRATI

elektroniskt och hållsarkiverasAlla inlägg MN-POLITICS
hemsida.tillgängliga via Minnesota E-Democracys

http://freenet.msp.mn.us/govt/e-democracy/mn-politics-
guide.html/archive/

projektpåbörjades ytterligare inomoktoberDen 199424 ett
första världenför igångenMinnesota E-Democracy. Förramen

huvudkandidaternadebatt mellanpolitiskorganiserades nätet en
ficksenatsvalet.fem kandidaterförestående val. i Dei Först ut var

och däreftermed ord,högstfrågor besvara, i 500att texttre envar
deltagare. Inläggenmöjlighet polemisera övrigaatt mot

s.k.anmältvidarebefordrades till alla intresse viagratis ensom
fempågick dagarförsta debattomgång idistributionslista. Denna

efterOmedelbarttill MN-DEBATE.och döptesevenemanget
fem huvudkandida-mellangenomfördes likadan on-line-debatten

guvernörsvalet.iter
synpunkterlämnaSamtidigt uppmanades prenumeranterna att

densjälva debattenpolitiska frågorna och viabåde de --
resulteradediskussionslistan MN-POLITICS.omodererade Detta

vidarebefordrades till MN-DEBATE.inlägg, sedani 71512 varav
perioden,hade, underlistanDen 2 137mest prenume-somsenare

ranter.
själva skrevkandidaternaska tilläggas det inteDet att somvar

skötteshuvuddelen arbetetgodkändeinläggen. De texterna avmen
fannsalternativ inte,respektive medarbetare.deras Något annatav

fullt med slutspurten ieftersom valets huvudpersoner upptagnavar
låtaändå bereddakandidaternakampanjer. någrasina Att attvar

läggakampanjstabernaansträngdamedarbetare de redan hårti ner
uppmärksamma-förklaringar. Delshade främsttid debatten två

ochochradio TVde etablerade massmedier evenemangetpress, --
stöd också eko-fick debattenpublicitet. Delsdet vissengav
ofof Minnesota,nomiskt The Womens VotersLeague enav

politiskatraditionmed långkvinnoorganisation arrangör avsom
opartiskhet.respekterad fördebatter och sin integritet/

senatsvalet,med kandidaterupprepades iMN-DEBATE 1996
och guvernörsval.vidliksom års1998 senats-

elektroniskttillbaka ocksåSedan flera i satsningeningårår ett
ochallmänhet Minnesotaelektronisk demokrati inyhetsbrev om
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projekt synnerhet. s.k. distributionslistaE-Democracys i Denna
heter och oktoberMN-DEMOCRACY. Prenumeration gratis iär

rapporterades den ha drygt1998 Press-2 OOOnamn/mottagare.
meddelande från Minnesota E-Democracy 981019.

4.2.2 En mänsklig motor

Hela projektet bygger fortfarandeMinnesota högE-Democracy i
grad Clift. har antal kunniga och hän-Steven Han ettpersonen

aktivister stöd, det hangivna själv idésprutanär ärsom men som
och arbetet. Efter dagar långti studiebesöktvå imotorn ett
Minneapolis Clift, kundejuni organiserat15-16 1998 jag inteav

hansimponeras och hans väldiga kontaktnätenergiänannat av -
såväl lokalt internationellt. fåri Twin Cities inbjudningarHansom
från hela världen föredraghålla elektronisk demokrati ochatt om

och han hanMinnesota E-Democracy, hinnerså mångaaccepterar
med. har han haft flera kortare konsultuppdragDärutöver i USA,

och arbetade han förAsien. kort periodEuropa övrigt1996 en
Statskontoret.svenska den s.k. förNär G7-gruppen inom ramen

projektsitt sammanställde antologi medGovernment On-Line en
exempel/ bidrag från hela Världen Clift redaktörerna. Devar en av

Östbergbåda andra svensken Olov och dansken John Götze,var
båda för närvarande verksamma vid Statskontoret Stockholm.i

Clift har uppgiftenligt enda dollarinte tjänategen en
Minnesota "Virtuell, dvs.E-Democracy. Organisationen är rent
den har lokal och tillgångaringen inga godasitt namn/utöver-
rykte pålitlig och neutral plattform för informationpolitisksom
och Efterdiskussion. avslutade studier har Clift försörjt sig
föreläsningar, kortare konsultuppdrag och arbete delstateninom

förvaltning frågor kringMinnesotas med medborgarnas möjlig-
heter tillgång till offentlig information. Underatt sommaren
och hösten, dvs. inför valet ledde han projekt med1998, ett

Web White Blue syftade till samla länkar till all8Cnamnet attsom
den information för fannsvärde väljarna tillgänglig viaav som

http://wvvwwebwhiteblue.org/index.html.nätet
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Clift den han dras-radikal ellerinte visionär i meningenär att
allttiskt vill reformera den demokratiska iHan ärprocessen.

för demokrativäsentligt anhängare den modell representativav
han förutspår denredan samtidigtexisterar, attsom nyasom

förändra förutsättningarna politiken.tekniken kommer I ettatt
pressmeddelande skriver han Minnesota E-Democracy1994 äratt

hope learn something about how electronicexperiment. "We toett
help democracy.representativecommunication improvecan our

forum förvill han etablera ytterligareDäremot Nätet ettsom
sidan tidningar, radio/TV,demokratiska aktiviteter vid av-

politiska partier, massmöten mm.
oftaClift markerar han påtagliga begränsningar, åtmin-att ser

för åstadkommas.kortare perspektiv, vad kanistone ett som

will democracy. the early technohypeThe Internet Or 19905save so
led believe. With each mediumcommunicationto comes amany new

like thatwide-eyed about potential. dits justview I suggestto as
willtelevision saved democracy, the Internet.so

m
askfind that journalists particular likespeakingOn trips, I in tomy

technology officialabout online. The decision apply invoting to
difficult political will doelections will be choice. have tomorea

feel will influence thanwith how those in voting outcomespower
wether public the OnTheInternetthe magazine,option.wants
march/april 1998.

ochskrift Offentlig förvaltningbidrag till StatskontoretssittI
informationssamhället" Statskontoretdemokrati i 1998:2

sammanfattar uppfattning:han sin

föreställning framtidaElektronisk demokrati inte någondr ettom
tillstånd helt enkelt dagens demokrati med tillskott manni-ettutan av

teknologinskor anvander informationsnatverken och ettsomsom
deltagande demokratin. nformationsteknologinverktyg för sitt i I

håller nuvarande form för demokrati. detandra Kommerpå våratt
deltagandebli battre medborgarnas viaVi inte. Utanatt vet

hela världen, detoffentliga on-line-centra primärajagöver tror att
etablerade ochresultatet blir negativt. Vi institutionervet att

84



R OLSSONANDERS

informationsteknologi förkommer användaorganisationer attatt
demokratin arbetar.främja så Mensina intressen. Det är utan ettegna

användningoffentligt kommer dessa aktörersiippkopplat öppet ram
konfliktnivånteknologin endast öka sorlet och höja våraiattav

massmedia. Med valtraditionella politiska ochinstitutioner ett
offentligt kommer de kanskeetablerat iippkopplat neutralt attrum

och medvetenhet möjliggör för denkomma krets därin i en ansvar
offentliga debattermedborgaren bli verklig del bredavanliga att en av

förhoppningsvis del framtida lösningar.och en av

Demokrati Minnesotai4.2.3

självfalletföreteelse bör precisMinnesota E-DemocracyEn som -
politiska och socialaItalien placerasi i sittIPERBOLEsom -

eller annorlunda demo-sammanhang. starkareMinnesotaHar en
andrakratisk tradition staterän

för den här studienhar möjligt inominte varitDet att ramen
frågan. träffade undersöka besvara dem jagMånga sexav som

politiska aktivister,dagar Minneapolisi i juni 1998 -
forskare dock denjournalister och hävdadekampanjmakare, att-

stark delstaten. Omdömetdemokratiska traditionen ovanligt iär
förkan präglat lokalpatriotism, in Minnesotasättaattmenvara av

finns anledningdetiE-Democracy görastörre mönster attett
iakttagelser.några

Clift valdel-har normalt enligt det högstaMinnesota näst
Jeffersonoch parlamentsval. Thetagandet landet vid president-i

harhar utvecklat modellen för Citizens sinCenter, urys,som
har dragits massmediabas Minneapolis. rad projekti igångEn av

syftar tillpolitiskt/ ideologiskt neutralaoch organisationer attsom
helt typisktstärka och utveckla demokratin. intePå sätt ärett som

ochsamarbetesker tidvis också organisations-för USA överett
tycks vanligare den sigmediegränserna. i USADet att ansersom

demokratin ska räddas vill delahur världen, miljön eller inteveta
med helst fram hand. Ettnågon gåräran utan egenannan

syftade tillexempel The initiativMinnesota Compact,är ett som
etiskt och sakligt ochvid höjai mening nivån 19981996att - -

valkampanjer.års
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goal brea/e the cycle PoliticalOur cynisism in Minnesotato
advocating practical standards that will changecampaigns the

behaviour candidates, political the mediainterest parties,groups,
and sustained basis. Thecitizens Minnesota Compact aims toon a

candidates substantive, informativeparticipate intoencourage
debates; persuade candidates, and politicalinterest partiesto groups to

attac/es their advertising andminimize thein campaign maximizeto
and qualifications; as/epresentation issues organizationsto tonews

the substance political insteadcommit covering campaignsto
focusing horse attac/es and andstories, controversy; toon race

participate/fully the election Thecitizens in Urto process.encourage
informationsbladMinnesota Compacts 1998.

Bakom initiativet stod lång rad olika bl.a.organisationer, Leageen
of Women MinnesotaVoters, Association, MinnesotaNewspaper
Chamber of och HumphreyCommerce, Minnesota E-Democracy
Institute Policy andra delstaternio gjordes liknande för-Forum. I
sök valkampanjerna, ingen backades"sanera"att annanstansmen
det skildaså många vitt organisationer i Minnesota.upp av som
The Minnesota för denCompact initiativ inomettvar ramen
nationella "Alliance for ideellBetter Campaigns, organisationen
med Washington föri ledningen den återfinns bl.a.DC. deIsäte
förra presidenterna Jimmy och Gerald FordCarter TV-samt

Walter Cronkite.mannen
nyhetsmedia spelar centralAtt roll politiken råderinumera en

full enighet Kritiken det vilket nyhetsrapporte-sättmotom.
sköts harringen särskilt blivit allt hårdare, fråni baraUSA inte

politiker forskareoch frånockså journalister. Kritikermångautan
ifrånlångt politisk har likväli mening kunnatär överenssom enas

massmedia dag försvårari stöder demokratiskaänattom snarare
Chomsky Fallows idéerna hurAv19961989,processer. om

journalistiken bör förändras för bättre demokratintjäna äratt
public journalism fåttden spridning. minst iIntestörstsom
Minneapolis har den förespråkare.varma
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PJJournalismPublic4.2.4

eller CivicJournalism"Publickallasrörelse i USADen som
svensktsvårbeskrivalätt sättaJournalism namnettattär menatt

hands.tillmedborgarjournalistik" närmastKanske liggerpå.
obe-kommande,utifråndenintebyggerDen reportern som

andras tjänstställer sig ihonhan/granskaren,roende attutan -
heltfri,föreställningengamlamedborgarnas. Dennämligen om en

detharförutsättningdemokratinsutanförstående tappatsompress
Publicför Journa-förespråkarnahävdartrovärdighet,sinmesta av

praktik.till journa-från teorinödvändigtblivitharlism. Det att
med-demokrati,blirfaktisktdetför attmåstelisterna attta ansvar

politiken.genomslag ifårviljaborgarnas
flertaletoch TV-stationerradio-ochtidningarHundratals
Journalism-Publicgenomförtsedanharicke-kommersiella 1993

den inteanhängarehåller i sig. Desstrendenochprojekt somser
möjlig-endadennödvändighetfräsch idé somutan som enen -

förtroende. Utanallmänhetensåtervinnamassmediaförheten att
existensberättigande,journalisten ingetharförtroendesådant

de.hävdar
blandskalanlångthamnajournalisterbrukarSverigeI ner -

vilkafrågaropinionsmätarnabankdirektörerochbilförsäljare när-
Journalisterför.förtroende ärhysermänniskoryrkeskategorier

miss-USAoch slarviga. I ärokunnigasensationshungriga,ytliga,
titelntalandemed denbokItroendet större.ännu ensnarast

AmericanUndermineMediathethe How"Breaking News - AtlanticTheredaktörFallows,skriver jamesDemocracy"
Monthly:

Undertidningar.förtjusta i sinariktigtaldrigbar varitAmerikaner
blivitmediaetablissemangetförföraktetdockbardecennietdet senaste
blivitbarnybetsmediernatyckerAmerikanernadjupare.väsentligt att

Fallowsdestruktiva.ochskandallystnacyniska,alltför arroganta,
1996

journalistersjälvaFallowsliksom ärmångaKritikerna -varav- ledandeochrättegångSimpsonsbara Opekar inte att
politiskasociala/viktigaöverskuggafårsnedstegsexuellapolitikers
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skeenden. journalistikenNär handlar samhälle och politik så ärom
det inte demokratisk renodlat maktspelen process utan ett sombeskrivs. Om president Clinton föreslår genomgripande sjuk-en
vårdsreform intresserar sig för han ska vinnareportrarna om
eller "förlora", dvs. han ska stöd kongressen,i inte refor-om

effekter för Vanligt folk.mens
Under hela 1990-talet har tidningar, radio- och TV-stationer

experimenterat med olika för låta läsares/ lyssnares/grepp att
tittares intressen starkare genomslag. Nästan alla försök rymmerdiskussioner, verkliga samtal, med vanligt folk. gällerDet nåatt
längre, djupare den vanliga läsarundersökningen,än den nöjersom
sig med fråga: "Vad vill läsaDu i tidningenP". Måletatt är snarare

långsiktigt samarbete med publiken ochett aktivering den:av-kan"Hur läsarevi, och tidning, tillsammans lösa de svåraste sam-
hällsproblemen

Att journalist inteär utomstående betraktare,vara att vara en
det medborgareär med särskilt samhällsansvar,att vara ett stort

Davispoängterar "Buzz" redaktörMerrit, för Wichita Eagle och
pionjär inom Public Journalism.

Simply telling the complex does littlesociety help solvenews a to
the basic problems, for have detailing them, analyzingspentwe years
them, and alarmsraising about them, but still they persist.

Yet journalists thereject thatsuggestion there could be,many or
broaderjournalistic role than the have played. Thea public,one we

their philosophy declares, simply take the devinely defined andmust
delivered and do the best journalists, they contend,news can. must
maintain distance,pristine contrived indifference elsea a to outcomes,
the product be contaminated...news

pinchedSo view ignores practical reality." professionsOura a very
dependsexistence the viability public life. publicA that doeson not

attend public affairs, that deeplyto into lifeprivate andretreats
has need ofjournalists and journalism. Citeratconcerns, no ur

Rosen, 1995.

Särskilt vanlig har Public Journalism blivit i samband med val-
kam aner. Redaktionerna i samarbete med så läsare/månp J tar a
väljaren möjligtn u fram medborgarnas agenda listaasom en överen-
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konsekventbevakas sedanValkampanjernafrågorna.de viktigaste
tydligaavkrävskandidaternautgångspunkt:med dessa svarsom

tillåts intevalprogramoch deras över.taegna

iMinnesotaPJ,Journalism,Public4.2.5

EditorInvolvementReadermedSamtal Werner,Laurence980616
ochdagstidning,dominerandeMinneapolis heltTribune,vid Star

ochRadio,Public MPR,journalist vid MinnesotaLeonard Witt,
Journalism Initiative.för dess Civicansvarig

Werner:
efterlysermänniskorallt vanligareblirDet merrenare,att en- tävlanyhetsmedia skavarförfrågarkritisktochdemokratieffektiv

fordrar.demokratin Dende diskussionersammankalla tillattom
chef förTaylor,Paulkanskenationell nivåkände är orga-mest

iPfor Campaigns. HärAllaince rättBetternisationen är ett steg
PJ-projektsamarbetat iredaktionerfleraharMinnesotariktning. I

och-infördjupgående års1998 guvernörs-och sättett mer- publicochTribune, vårMPRtidigare. Starsenatsval någonsinän
nyhets-ytterligareharSedaninitiativet.KTCAtelevision tog-- radio-ochtidningsamarbetet, bl.a.med iorganisationer gått enen

publik.tillvänderfrämst sigstation svartensom
DenCitizens Forum".kallas MinnesotasatsningVår största- Poll"."DeliberativeFishkinskonstruerad Jamesprincipiär som

observatörmedförFishkin övrigtkapitel 5Se ettsomvar
blandopinionsundersökningmed 800börjarViForum 1996. en

för delstatensrepresentativautvaldavetenskapligt vuxnapersoner,
dessutomtillfrågas defrågornadeochbefolkning, när omsvarat

frågannyligenmedvill i Närde Forum. etttog omuppettvara
Forumdeltagarnadesvaradebaseballstadion, 800250 avnytt

grundläggandemedbörjarhelg. Viundersamlas presenteraatten
mindresedan idelasfrågan. Deltagarnainformation i grupperupp

och ansvarigatill defrågorochdiskuteraför experteratt enas om
hearings.olikamedverkar ipolitiker som
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Detta människor journalister,är inte vanligtsom men-
folk, har tillgång till. kanVi ringa helst, guvernö-vem t.o.m.som

mitt i och honom frågor. Det maktnattenren, äratt svara en
journalister har, och jag vårt Forum delar medsom ser attsom

makten till medborgarna. kan ordförandenNär för Theoss av
Minneapolis Foundation, bort miljoner dollar varje ochärsom ger

därför mycket inflytelserik häri staden,är talasom en person att
med samling vanliga medborgare lösningar de fattigasen om
problem, då har gjort bra.något

viktigtDet vanliga människor får möjlighetär ställaatt att-
frågorna, journalisterna inte det dem.åt problemEttgöratt stort

journalister uppfattas delär etablissemangetatt som en av -i viss utsträckning fångardess försökerär förhållaäven när oss
kritiska. Vi vänjer vid verkligheten perspektivattoss se ur samma

makthavarna, vänjer vid det språk de använder,som oss ut-
åtminstone delvis för formandesätts krafter. Genomsamma att

dra vanligt folk diskussioneni blir frågor ställda.nya
Inför val gjordeårets opinionsmätningen typsamma- av-undersökning med representativt urval befolkningen vårett av som

tidning har gjort sedan -för vilka frågor1945 med-att veta
borgarna tyckte viktigast inför årets guvernörsval. fickVivar en
rangordnad lista och bestämde för ordna fyraForumattoss ett om

de fem första listan.av
har också börjatI år använda videokonferensteknik.-

kanExperterna samlas ställe människor radett men orteren
hela kan med demöver ansikte ansikte". Därmedstaten prata mot

har också kunnat experimentera med lösningar våranya ett av
problem svårigheten företrädare för minoriteter ställaatt att-
upp.

finnsDet i Minneapolis heter Lucille srestaurangen som-
Kitchen. Den s.k. soul food och har främst gäster.serverar svarta

veckanEn i samtalar där och helst fårmorgon man vem som-
delta sociala/ politiska frågor. Mötena organiserasom av en-

radiostation,svart" ochKMOJ, tidning, Inside"svart News.en
börjarDet med timmes tämligen fri diskussion, sedan kören man

halvtimmes direktsändning i radio.en
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dettaintresseradetillfrågades integreraVi attavvarom-
haft övertalatidigareharmed Vi svårtvårt Forum.möte svartaatt

har uppenbarligenställa Minnesota Citizens Dei Forum.att upp
de ska litenmeningsfullt deltafunnit detinte utgöranäratt en

frågoråsiktsskillnadernasamtidigt i gårså mångaminoritet som-
Tack video-med dem.kunde plötsligtefter raslinjer. Nu vare

hemma-Kitchen, där dekunde de Lucillestekniken sitta i var
medkundehela delstaten.stadda, och ändå Denå över prataut

landsbygdbönder långt Minnesotasute gemensamma pro-om
fanns beröringspunkter.förut. Och dethade aldrig häntblem. Det

problem och kanbönder har ekonomiskaMinnesotasMånga av
jobbenflytta Minneapolis därgårdar och tillsälja sinatvingassnart

bästa fall konkurrerautbildning och kanfinns. har iingenDe om
hamnariskerar ieller rutinarbeten.betalda Dedåligt service- att

fattigdomsfälla många svarta.somsamma
kandi-medvideostöttförsta juli har ForumDen ett nytt-
sändasradio och iska direktsändasguvernörsvalet. idaterna Deti

formredigerad KTCA.av

Witt:
har delsmed ViRiktigt vetenskapliga inte våra Forum.är-

däropinionsmätningar,människor ditde våravarvassom genom
framdels släpper minoritets-vetenska vissaurvalet är

Vimissar.och åsiktsriktningar vet att annarssomgrupper
riktigt hur skahär, inteexperimenterar göra.vet

bordeformulera frågorna: vadhandlarVissa Forum attom-
har ocksåföre valetguvernörskandidaterna besked Menge om

tvistefrågor.politiska Viför sökaForum attarrangerat svaren
våld.skjutvapenrelaterat gånggjorde nyligen Enett annant.ex. om

mellan delstaterna.det "ekonomiskt krighandlade om

Werner:
upphöjan-fråga för hur långt ska iviktig ju:PEn är man-

demSka tillmätastarkaremedborgarna till positiondet manenav
för politiska reformerbetydelseavgörandeeller tstor oen rn -

för den händelse debara låta dem sigeller ska prata sägeravman
intressantnågot
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föredrarSjälv jag de helt enkelt hjälper vårtnär göraattoss-
jobb journalister. dem de har haftVi tid och möj-möter närsom
lighet ställning viktiga frågori förnuftigt eftersättatt ta ett att-

fåttha kunskaper och möjlighet diskutera med varandra ochatt -
skriver vad de har säga.attner

Anders Olsson:R
detFinns inbyggdinte mellanmotsättning Pjzs sätten att-

frågan "folketssig och vetenskapsmännens,närma röstom t.ex.
Fishkins journalistiken lockas till det dramatiska och känslo-
mässigt engagerande. konfliktfylldaDet säljer och journalistiken
kan inte, åtminstone längeinte den existerar marknads-så rena
villkor, bortse från det. Fishkins och andras modeller för att
filtrera fram folkets däremot, syftar till möjligtröst nåatt om
konsensus. frågorvissa detI inte möjligt abortärärtyper av
mord och det lyckas alltidinte kompromissernär är teore-ens
tiskt möjliga, den Fishkin bygger har ändåmen process som upp

Ärkonsensus ideal. dettainte grundläggande skillnadsom en

Witt:
detVi Konfliktvinkelninte ofta journalistikenså. görser-

dålig. detSe tevestationen KTCA sannerligent.ex. som som-
inte provokativ harstation typisk middle-of-the-är en utan en
road-policy gjorde skjutvapenrelaterat våld. bjöd inManom-

till direktsänd debatt.100närmare personer en
Till panelen valdes människor med skilda erfarenhetervitt och-

uppfattningar. fanns kvinnanDär barn hade dödats med ettvars
skjutvapen, där fanns killen från vapenlobbyn,NRA min anm
och politiker och de började debattera problemetsåett par som-
har debatterats otaliga åskådare tillgånger. Som sådan debatten
finner snabbt låsningen total. finns ingetDetärattman utrymme
för lösningar eller kompromisser för dessa människor. Detnya
finns inga utvägar.

i publiken och kände-Jag jag väldigt de andramångasatt av
inbjudna. de flestavissteJag inte lika hårdnackat enkelspå-att var
riga människorna i panelen. Hade fått igång verkligsom man en
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säkertframsteghade vissapublikenmänniskorna såiblanddialog
möjliga.varit

ofta kommakanhade säkert inte nåtts,Konsensus manmen- vadklargöraochfrågorna är över-benaframåt manatt uppgenom
och vad inte är överens om.manens om

Werner:
med-groundfinnalättare "common närdet-Jag är atttror

detillsammansfrågornaformulera näränuppgiftborgarnas är att
finnaska svaren.

formuleraskulledeltagarnadäri år,Efter våra Forumett av- arbets-uppstod iguvernörsvalet,kandidaterna itillfrågor en av
social-hävdadedebatt. Enintressant attsvart manengrupperna

människorfattigaeftersomeffektdestruktivhadebidragen aven -
vidsigtidigt vänjerandeloproportionerligtvilka är svartastoren -

förlära sigaldrigberoende. tvingasblir Deochdem att ta ansvar
sade Hanlärare,hanvitförsörjning. Ensin emot.varman,egen

för-människorhänderalltdethävdade utan egenatttrotsatt
försörja sig. Detoförmögnablirdeillaråkar såskyllan attattut,

alltsåstodhan.hävdade Härskyddsnät,socialtbehövs stereo-ett
hudfärgenvadförteckenomvändamedfastvarandra,mottyperna
därförsade de.fråga, Detska ärbeträffar. Nå, enenas om

aspirerar guvernörs-blev: Du,frågan AnserOchhär.är som
fattig-tillorsakandligkulturell ellerfinnsdet någonattposten,

saknarandraharvissaegenskapinredom någon mensom-

Witt:
till tals,får kommamänniskorständigtlär sig närMan mer- IT.metoder eller Ettvetenskapligahandlabehöver intedet om
människormedstudiofyllaamerikansk TVvanligt i är att engrepp

finnssådanahänderna. Påfjärrkontroller ienklafår apparatersom
för under-användasdebrukarTVnej-knappar.och Ibara ja- mest

ellerroligastvilken vitsskapublikenhållning: avgöra varsom
blind-date.iskakilleochvilken tjej mötas ensom
instant-democracy"-övningisedan deltog jagnågra årFör en- skjutvapen-ocksåhandladeslag. Denganska primitivt omav

fjärrkontroller. Sjumedallastudio,ivåld.relaterat 50 enpersoner
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dem skolungdomartonåringar, deltog därför deav var attsom
hade valt det undervisningeni samhällskunskap.iett momentsom

Diskussionen drog vanligt,igång med de vanliga låstasom-
skrekpositionerna. kan slå ihjälEn Du med tegel-någonatt en

också, vill du förbjuda innehav tegelstenar fickHansten av
naturligtvis mothugg. känner du dig orolig där"Var männi-mest -
skor bär skjutvapen eller där de bär tegelstenar pågick detSå en
stund. Skolungdomarna sade bröts diskussionen föringet. Så

Ärfrågor till publiken. fråga löd: du mycket/lite/inteEn alls rädd
för själv drabbas våld Publiken tryckte sinaväpnatatt av
knappar, och fick utfallrimligt form mycketi någraettman av
rädda, flertalet lite rädda, inte alls rädda.några gickSå vidareman
med frågan för hur relaterade till ålder. Hur mångaatt se svaren

under mycket/lite/inte alls förår rädda21 självaärav er att
drabbas våld visade skärmenNär sig gick detväpnatav svaret

församlingen. Samtliga ungdomar och andraingaett sus genom - -
mycket rädda.var

resultat detSom vände till gymnasie-närmasteett av oss-
skola och gjorde där medmätning elever500sortssamma en
dag i lärdeVi mycket hur90mestsom samma rum. oss om-
ungdomarna och fungerar sådana här frågor.iresonerar

Anders Olsson:R
detFinns inte konkurrenssituation mellan Staren t.ex.-

Tribune och CliftsStevens TraditionellaE-Democracy mass-
media ska enligt etablerade föreställningar det viktigastevara
forumet för samhällsinformation och samhällelig debatt. Nu ut-

kanske tidningen och andraE-Democracy "arenor"manas av nya
för information/ debatt. Vad händer längre sikt Ska tidningen
köpa E-Democracy

Werner:
handlar fallDet i varje försvarainte gamla medierattom mot-
företagsstrategi innebärVår längreintenya. att ettser oss som

tidningsföretag informationsföretag. Viutan ettsom utger en
dagstidning den fjortonde upplagai i och special-USA några- -

finnsmagazin. redanVi httpz//wwwstartribune.com därwww
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dröjerkan lyssnareal-audio du Detanvänderockså så att oss.
efterform. Viförrän använder TV ilänge någoninte strävar att
förhelstmediumjournalistik vilketbedriva i som passarsom

ändamålet.
centraladenuppenbarligenpapperstidningen inteSjälva år-

verkligenSamtidigt detinformation/ debatt.för politisk ärarenan
ha. harbordejournalister Viseriösaambition ettsom somen

sprids och diskussionerför informationviktig att upp-attansvar
står.

hälften stadensbaradet situationiHur närgör avman en-
arbetartidning Vi inte,befolkning vet menenprenumererar

tiden.lär helaochoch medmed medier Citizens Forum ossnya
företagets målformulerade såchefredaktör Julesförre KramerVår

life of theshared community"menrich theskulleatt
people need.of information thatproviderthebecoming primary

Witt:
detför sedanjournalistbörjade årjag 25När envarsom-

städerHampshire.liten stad småVeckotidning i Iliten i Newen
mycketfortfarandeEngland har meetings. En"townNew man

månad, vanligtvis iträffasandel befolkningen i marsstor av
budget.stadensenskildoch diskuterar iskolans aula, varje post

fråga. kandär och då,och de i varje DetAlla röstar, tatar ansvar,
och disku-känner alla,Politikerna där, allaellerdag två. är manen

journalistfungerade demokratin i SomUSA.gångSå enterar.
håller70-talet, ochde därbevakade förståsjag närmötena nu

folket.tillsak. lyssnarVimed det iP så är settstort samma

DDS, AmsterdamStaden, iDigitalaDen4.3

amsterdambornaregionalvalen sloglokalvalen ochVid 19911990
respektivevaldeltagande: Fråganbottenrekord i 4350 procent.nya

demokra-för denöka medborgarnas intressehur skullemanom
Med börjandagordningen.fanns då redantiska 1989processen
Stadsgesprekkenpolitiska debatter"interaktiva"prövades slagsen

föroch företrädare organisationerpolitikerlokal-TV.i En grupp
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diskuterade frågaaktuellnågon droger, brottslighet ellert.ex.-
bostäder. Tittarna kunde framsöka ytterligare information frågani
via ochtext-TV använda telefonen de försökeni ävensenare-
dataterminaler offentligai lokaler för och lämnaatt reagera-
synpunkter det hade Reaktionerna förmedlades i sinsagts.som

till debattdeltagarna för kommentarer. fickTittarna också möj-tur
lighet för/emot olika politiska alternativ. Försöken blevröstaatt
omdiskuterade och stodsmåningom det klart varken medbor-att

eller politikerna dem särskilt lyckade.ansåg Francissen/garna
Brants 1998

gjordes försök locka medborgarna1993 deniett nytt att
demokratiska denna form s.k. stadskonsulta-gång iprocessen, av

Stadsberaad.tioner Intresserade medborgare kunde genom en
kombination text-TV och telefon arbeta frågeformulär.medav ett
Vid första försöket handlade det budgeten stadensiom en av
nämnder. Medborgarna kunde olika val och prioriteringar,göra
och varje val resulterade antal följdalternativ.i Denett som

fannsmåningom konsekvenserna tidigaresina val olämpligaav
kunde börja högre Tankennivå. medborgarnaom en attvar
skulle komma realistisk beslutsfattarpositionså nära en som
möjligt och känna för helheten. tekniskt fungerade detRentansvar
första försöket dock dåligt, och andra försöket bara lockadenär ett

hundra deltagare lades hela projektet Francissen/Brantspar ner.
1998

startadesNär DDS det därför desperat1994 närmastvar en an-
ökasträngning amsterdambornas för denintresse lokala demo-att

kratiska aktivisterEn med målet demo-processen. grupp attunga
kratisera" skapadeInternet elektroniskBBS, anslagstavla.en en

alla intresserade erbjöds använda kostnad. blevDetsom att utan
den första virtuella staden" världen. finansieradesi Projektet i

staden Amsterdam, och eftersom antalet invånarestarten av som
hade tillgång till dator/ modem1994 litet placerades DDS-an-var

slutna datorer bibliotek och andra offentliga platser. Initia-ut
tivtagarna/aktivisterna hoppades dramatiska förändringar. De
ville:
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...vanda politiken och den skulle bestå politikerinteupp ner; av som
berättade för folket vad de bade beslutat för sedan förkla-att genom

och övertalning söka stöd för detta,ringar medborgareutan av som
talade för politikerna vad viktigt tillåtergånggöra:attom som var en
det antika Athens dire/etdemo/erati. Francissen/Brants 1998

Stadsledningens förmotiv mindresatsningen ochprecisavar sam-
tidigt verklighetsnära. Huvudsyftet sprida politiskmer attvar
information och erbjuda medborgare och politiker möj-att nya
ligheter kommunicera.att

ursprungligaDet DDS-projektet startades kort före kommu-
nalvalen och skulle försöksverksamhet1994 pågå i veckor.tiosom

blev blev dockDet omedelbar efter veckor hadetiosuccéen -
"staden" redan ochinvånare stimulerade drastiskt10 000 in--

för hela landet.i fickInternet heltDDS1995tresset ett nytt
utseende, med tilltalande grafiskt och gjordes till-gränssnitt,ett
gängligt http://www.dds.nl/.via hade invånarantalet1996www

tillstigit och hösten till40 000 1998 Denöver 96 000. senare
uppgiften kommer från Eekeren,Anne Marie föransvarigvan
politiska projekt inom DDS-administrationen. Personligt samtal

Forskaren BesselaarPeter vid Amsterdams981116. universitetvan
helt övertygadinte uppgiftens riktighet: den kanär om vara sann

har inte kunnat beläggas och möjligen överdriven.någotärmen
Personligt samtal Invånarantalen imponerande981120. särskiltär
med tanke medborgarskapet kräver minimum aktivi-att ett av

besöker stadenDen inte månaderpå avregistrerastet. som tre
automatiskt Antaletinvånare. besökare, dvs. antalet olikasom

hemsidatittar eller utnyttjar någon DDS-personer som en av
tjänsterna, septemberi dag.1998 van Besseren16 000var ca per

har fått efterföljareDDS i Holland ochmånga övriga Europa,
fortfarande den jämförelse virtuella staden.är störstamen utan

andraBland ambitiösa stadsprojekt kan Antwerpensnämnas
http://www.dma.be/ och Berlins http://www.berlin.de/, men
de web-platserna präglas deninte anarkistiska hållningnärmastav

typisk för tanken medborgarnaDDS ska bygga sinär attsom -
stad med minimum central planering och kontroll.ettegen av

Samtidigt ska påpekas inte demokratiskt.DDS Tillatt styrs
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styrelsenfree-nets väljsamerikanska s.k. ingaskillnad från t.ex.
föra talankan DDS-eller "råd invånarnas gentemotsom

hittillsdemokratisering har intesådanadministrationen. Krav
frånstödfått invånarna. Besserenvannågot nämnvärt

fysiskt kanvirtuell den meningen invånarnaStaden iär attrent
bor ellerholländarehelst världen.befinna isig Många somvar som

kontakt medför hållaanvänderutomlandslång tid DDSvistas att
nationaliteter väl-Människor allaEekerenhemlandet. van ärav

all infor-faktumdetflyttakomna in i DDS, nästanattatt men
holländskastaden sker ikommunikationoch imation utgör

för deför utlänningar, liksom minoritets-hög tröskelpraktiken en
förstaspråk.holländskaharHolland intei somsomgrupper

också detf.n. olikauppbyggt 35 torgDDS ärär somav
inriktning,har ellerförsta besökaren Varje torg ett tema enser.

finnshomosexuella.idrott, ellerkultur, turism Runt torgent.ex.
för företag ochwebplatser organisationervirtuella kontor", som

produkter. Vidinformation, ellerförmedla tjänstervill sälja eller
därHollandskontorhar EU-kommissionenEuropatorget ettt.ex.,

debattfinns tillgänglig. delEU-information imängd Enstoren
dettaEuropafrågor förs för vidövrigt torg.

hemsidorformbygga hus"kan också -iStadens invånare av -
olika delkan högsthemsidorvid EnDessa ut. rymmertorgen. se

samlatandra harenkelbara presentation mäng-ägaren, storaaven
Medanwebplatser.länkar till andrainformation och/ ellerder

praktiska skill-husen gratis.hyrs Denkontoren DDS, ärut av
medgerhus bara kontorenmellan kontor och tvåvägs-naden är att

får hellermed besökarna. intekommunikation Husen rymma
helaförbjudetPornografi drogförsäljning i DDS.och ärannonser.

och komplexpopulär "plats" i DDS Metron,En är text-storen
finnsMultibaserad s.k. MUD "rumDungeon. IMUD User en

eller"träffas och/besökarna kanalla slag däreller platsen av
vanligen inteBesökaren väljerolika sominteragera sätt. namn

olika slagssedan deltautseende och kan ifår riktiga ochdetvara
avanceradesamtal till deallt från vardagligarollspel: mest sex-

deltagarnaskerobservera, i MUDövningar. Som, attgenomen
ellerfortlöpande skriver vad de gör.säger
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finns vidare veckotidning kaféerDDS DDS-magazine,I en
möjlighet förmed anslagstavlor meddelanden, gratismötas",att

och diskussionsgrupper olika slag.e-post av
dag det ökandei antaletDDS invånareväxer spontant genom

och deras olika administratörer erbjuder platsinitiativ. Systemets
alla intresserade försöker aktivt eller kontrollerainte styramen

Ävenstadens tillväxt. målet vid förnyelse1994startenom var en av
officielldemokratin har policy pekar riktning/så någon utsom

formulerats.mål aldrig DDS-ledningen ideologisktintar1998 en
relativt låg profil. huvuduppgift medborgar-Den sin attser som ge

och hårddiskarna.gratis ska erbjudaDDSe-post utrymmena
informationpolitiskt relevant och verka för genomskinlig-större

het den politiska plattformerbjuder för poli-i Manprocessen. en
deltagande försöktiskt aktiva mobilisera med-några attmen mer

förekommerborgarna inte.
ekonomiskt självförsörjandeDDS-organisationen är numera

den konsultbasis uppdrag utformasigåtaratt t.ex. attgenom -
hemsidor och utveckla från första hand myndig-www-tjänster i-
heter. Staden Amsterdam fortfarande uppdragsgivare,är storen

holländskaliksom utbildningsdepartementet. Vintern 1998/99
arbetar DDS-personalen också införmed web-plats valet tillen
Europaparlamentet i juni kommer sannolikt kom-Den1999. att
bineras med TV-sändningar Beställare parlamentetsvia Internet. är
informationsenhet.

har anställda och lika mycketDDS 30närmare omsätter som
normalt konsultföretag storlek. Huruvida DDS-ett av samma

fungerar riktiga kommersiella villkororganisationen kan
eftersomdiskuteras, de uppdragsgivarna myndigheter. Närärstora

de upphandlar data/ sannolikt demokratiskanättjänster DDSväger
profil bedömningen olika anbud. Eekereni vantungt av

del från den kommersiella verksamhetenvinstenEn satsasav
demokratistöd, dels informationpolitiskt relevantattgenom av
olika tillgänglig för försökenslag medborgarna, delsgörs genom

organisera meningsutbyten mellan politiker och medborgare.att
Inför såväl de nationella de lokala valen förDDS,1998 sattesom

försärskilda web-platser stöd väljarna. Deegna pengar, upp som
hittills har för ordna diskussioneransträngningar gjorts attsom -
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kunskaps- och meningsutbyten mellan politiker och väljare har-
dock hittills särskilt framgångsrika. politiskainte varit De partier-

ledare har dåliga kunskaper den tekniken och har,nas om nya
politiksannolikt det skälet, allmänt obenägna deltavarit iattav

Eekerennätet. van
politiska aktiviteten således relativt låg.iDen DDS Detärrent

bredare ellerhar bland medborgarna varit igångsvårt att meren
finnskvalificerad politisk ellerdiskussion aktivitet. Däremot en

medvetenhet och politisk beredskap bland användarna. Allaen
från feministernas,gemenskaper staden, tilli MC-entusiasternas

och händelser politiska utspelsnabbt kunnigt eller somreagerar
dem.rör

finns studier hur och besökare använderinvånareDet DDS,av
färdigställda.de har brister och/ ellersina inte Vanär ännumen

arbetar med publiceras underresultat kommerBesseren atten vars
fleraLiksom tidigare undersökningar den dock inteutgår1999.

från börjanurval: enkät placeradesrepresentativt i DDS iutett en
och besvarade den. Liknande enkät-invånarna9%1998av ca av

undersökningar genomfördes och uppenbartDet1994 1996. är att
överrepresenteradaktiva/ blirDDS-invånare genomgruppen vana

sådant tillvägagångssätt.ett
Likväl studien huvudsak den förväntade bildeni DDS-ger av

befolkningen och dess förändring klartiden. iMännenöver är
den minskar från tillmajoritet successivt 91% 84%-94 -men

siffror förtill enligt preliminära Andelen invånare96 79% -98.
eller har universitetsstuderande hög sjunkandeVaritär ärsom men

fysisktAndelen bor Amsterdam har ocksåi86-86-6470. som
sjunkit Medelåldern andelen riktigtlåg45-23-22%. är men unga

har undersökningsresultatvarierat Vissa18-25 år 29-48-3870.
svårförklarade och kräver sannolikt studium,är närmare t.ex. att

andelen arbetslösa/ har skiftat kraftigtpensionärer 8-0,5-12%.så
fortfarande heterogeninvånarna såBesseren utgörattvan anser en

det tala "förort ellerrimligare DDSatt attgrupp vore som enom
stad"."universitetscampus" änett en

frågan utvecklingställer själv innebärBesseren DDSvan om en
virtuell offentlighet och plats där virtuella gemenskapermot en en

ochja nej.uppstår. Besserenvan 1998 Hans ärsvar
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betydelsen:iJa,
platser därdet hela tiden konstrueras inom DDSatt nya-

och frågor diskuteras,också sociala politiska
blir frekven-kontakterna DDS-medborgare emellan alltatt-

finner människor kom-växande andel invånarna atttare, att en av
med, ochmunicera

allamedborgare snabbt ökar och praktisktantalet tagetatt att-
också ökar.aktiviteter politiska andra vissaInomsorters som- -

dithän riktiga gemenskaperområden har utvecklingen nått att -
och med stark sammanhållningaktivainte så växtstora men -

schack-fram. märks kringMUD-entusiasterna,Här t.ex. grupper
litteratur-caféerna, motorintresserade och homosexuella.och van

feministerna.Eekeren ocksånämner
betydelsen:iNej,

DDS-befolkningen social och kul-tämligen homogen iäratt-
verksamheten utsträck-turell ochmening inte i någon störreatt

funktioner det riktiga samhället,påverkarning i
finns för politiskdet visserligen platseri DDS mångaatt-

tämligen låg.aktivitet/ debatt, aktiviteten där Mångaärattmen
representerade knappastideella iorganisationer DDS,är men

virtuelladem har detåtminstone integreratnågon ännuav - -
verksamhetmed organisationens i övrigt.

professionell verksamhet, betydelsen deni röratt att-
försörjning, utveckladmänniskors inom DDS. Denär svagt

fritidsaktiviteter.digitala staden domineras ochnöjenav

DDSAvslutande kommentarer4.3.1 om

förDDS-projektet förefaller stöd den lanserades itesge som
hög grad blir vadkapitel nämligen "virtuella mötesplatser" iatt

dem till. mötesforum fritt betydelsen detiEtt ärgör attsomman
etablerade demokratiskasaknar koppling till den sigterprocessen

politisk för den samhälleligtmåttligt intressant som arena- -
Minitelengagerade medborgaren. hon kan använda ellerDDSHan/

bridgepartner eller råd motorcykelnsför hitta näratt ett gotten
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förgasare behöver kanaliserar politiskasitt intresserepareras, men
till andra fora.

elektroniska platser erbjuder kan betyda radikaltAtt "möten"
olika saker. bästa fall kan vidga människors ökaI mötena vyer,
deras kunskaper och bidra till överbrygga samhälleliga motsätt-att

fall innebärningar. "balkanisering" detI sämsta mötena en av
sociala och politiska livet, dvs. människor kommunicerar bara med

likar, odlar bara föreställningarsina och ältarsina baramyter,egna
den sidans skärper dåMötena än över-argument.egna snarare
bryggar motsättningar.

Vad händer för självfalletinom DDS inte givet.ärsom ramen
kvalificerad bådegissning och EekerenEn Besseren görvan van-

den politiken eller flyttai kommermening iinär att atten annan-
relativt Befolkningen börjar bli denDDS intesåsnart. stor att

längre kan negligeras de etablerade politiska makthavarna. Sam-av
tidigt ökar "IT-mognaden snabbt hela det holländska samhället.i

politiken kommer för dockinom villHur DDSatt utse ramen
spekuleraingen policy eller uttalat målNågon något strävaattom.

finns inte.mot
Även DDS-administrationen fortfarandeinom interntom man

odlar direktdemokratiska idéer och vill experimentera åter-gärna
politikerna/ partierna intresseradestår är prövaatt attse om av

djärvare lär det hellernågra just experimentMer inteängrepp.
kunna bli: geografiskinvånarna i ellerDDS ingenrepresenterar
ekonomisk enhet vilken demokrati kani Förutsättningarnautövas.
för framtiden utveckla elektroniski demokrati tycks detatt av
skälet förbättre inom IPERBOLE i DDS.änt.ex.vara ramen
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ansatserröst -trefolketsurskiljaAtt5

tek-medbörjademokratielektroniskdiskussioniAtt omen
framför hästen.uppenbarligenmodeller sättaniska är att vagnen

försökerdemokratin innanmedvillvadmåste manMan veta man
socialproblemetunderliggande ärelektronisk. Detden avgöra

psykologiskeller natur:
medborgaredeandeltillräckligtkanHur stor avenman- seriöst 1frågorpolitiskaisigtidigareinte attengageratsom ordnadedärefter ioch 3diskussionerdelta isig,informera 2

åsiktmanifestera sinformer
för dennagrundtill är:liggertillförslag rapportDet somsvar

kombinationbeslutsmakt ireellmedborgareGenom avmeratt ge
såledespekaroch Svaretmöjligheter 2praktiska göramed att

demokratiskadenreformeringdjupgående processen.avmot en
IT-tillämpningar,vilasjälvklartintereformering måsteSådan

tycksmöjligheter 1-3helterbjuder göraITeftersom attnyamen
tillvara. Jagkandehurundersöka om/givetdet tasnärmast att

frågor Hursökasyftearbetet ipåbörjade sersom:att svar -
IT-stöd,byggdademokratiskatillförslagen processer,nya

försökpraktiskadevärderaskaegentligen Hurut somman
genomförtsharhittills

nödvändigtdetfunnithar jagarbetets gång taUnder att s.a.s.
IT-satsningarambitiösasigvisartillbaka. Det ävenattstegett

AmsterdamBologna,idemokratiska somför denstöd processen
experiment.politiskaofullgångnaMinneapolisoch ärännu som

kon-allaolika,allademokratinförIT-stödtillDe år ansatser -
de inteuppmärksamhet ärfortsattvärdaochstruktiva mermen-

än ansatser.
skapolitiskadenreformer imöjligaDiskussionen processenom

kap.dels 5alternativ,fokusera tvåfortsättningendärför i
möjlig-ochfolkets röstframfiltreratillsyftartekniker attsom

IT-stöd, delsmedytterligareteknikerdessautvecklaheterna att
kanpolitiskadenhuruvidadiskussionkap processen6 omen

ochinteraktivitet,byggerintvingaseller bör somarenaen
fallimedborgarinflytande såökatformi vorevilka vinster somav

eller åtminstonedagligaformDirektdemokrati imöjliga. extrem -

103



ELEKTRONISK DEMOKRATI

folkomröstningar via har redan avfärdatstäta Nätet avsnittse-
Vilka andra1.4. möjligheter finns med IT-stöd möjliggöraatt ett

verkligt brett medborgerligt deltagande debatti och beslut

5.1 Var hörs folket

Med tanke alla politiker demokratiskai samhällen sigsägeratt
vilja lyssna folkettill möjligheterna för folket komma till talsär att
i organiserade/ ordnade former förvånansvärt utvecklade.svagt
Tidningarnas insändarspalter alternativet för få. finnsnågra Detär
enstaka skriva och enfrågerörelser stödja ekono-attupprop att
miskt, för övrigt tycks organisationsväsendet den endamen vara
möjligheten för medborgaren vill hörd.singöra röstsom

folkrörelsernasvenskaDe har länge spelat viktig rollen som
fora för kunskapsförmedling, diskussion och opinionsbildning.
Åtminstone vissa dem fortfarande,så kämparmångagörav men
också med vikande medlemstal och allt genomslag för sittsämre
opinionsarbete. facketAtt den politiskt viktigaste folkrörelsenär
torde oomstritt. positivtHur den fackliga rörel-änvara man ser
sen kvarstår dock faktumså det den den främst före-äratt part, att
träder sina medlemmar och inte hela samhället.

Folket medborgare, dvs. med för den samhälleligasom ansvar
helheten, har egentligen bara partiväsendet välja på. Dettaatt
partiväsende kris,äri åtminstone i medlemsantalenså måtto att
sjunker och allt färre människor partipolitiskt arbeteatt ser som

effektivt förändra/förbättra samhället. Alltfler medbor-sättett att
känner hemmasig inte i ellernågot parti tycker sig ha tidintegare

för den politiska insatser. Därmed blir det också allt svåra-sortens
hävda partiernas folkets Håller trenden i sigröst äratt röst.attre

får småningom partiväsende amerikansk dvs. partier-ett av typ,
blir relativt elitstyrdasmå, organisationer inriktade val-ina att

tider skapa och sälja politiska budskap.
Det dag kommeri "folketsnärmaste sannoliktröst ärman en

de opinionsmätningar utförs m.fl.SIFO, ochIMU isom av som
massmedia ofta får Opinionsmätningarnasstort utrymme. svag-
heter, demokratisk synpunkt, dock betydande. snabb-Enär ärur
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demedborgarnatillfrågade sängen,förfarandet. Deheten i tas
deandramed innanöverläggaellerskaffa kunskaptidinte attges

grundenkommersielladensvaghetavkrävs En ärett annansvar.
beställakanekonomiskamedAktörerverksamheten.för resurser

därmed högitillfälle ochvidfrågormed "rätt"rättmätningar
opinionen.snedvrida bildengrad av

fråganvärlden harandra håll iocksåSärskilt i USA ommen
demokratiska experimentochdiskuterats"folkets röst" genom--

harMålet varitunder år.efter 30sökandetförts i närmaresvar - denharmetoder intemetoder,medopinionermäta somnyaatt
lanserade iGallupsvagheter. Georgeprocedurensgallupskagamla

den.dag kännersådan iopinionsmätningen1930-taletUSA
allabyggermetoderdemellanskiljelinje gårEn attsom

statistisktbyggeroch defår deltaintresserade represen-som
organisationerellermyndigheterbefolkningen. Atturvaltativa av

åsiktermedborgarnasberelleroffentliga hearingstillbjuder in om
relativtspecifiktmuntligen iellerskriftligen ärämne numeraett

självutvaldalåtadettamedNackdelenvanligt. sätt grupper avatt
dockbesluttillförarbetetrollaktiv ispela ärmedborgare en

helhet.befolkningenförrepresentativade blir inteuppenbar: som
de intedominera:brukarmänniskor ärkategorierVissa somav

hardeeller barnpassning,arbetstidersådantbundna somsomav
och/ ellerskriftväl iformulera sigkan ärdeutbildning,högre som

offentligt.framträdaattvana
fårintresseradeallabyggerMedborgarinflytande attsom

medborgarinflytandeingetfall bättrede flestatorde idelta änvara
Riktigtmöjligheten.endadensituationeroch kanalls i många vara

dockföreliggerfolketsfram röstfiltreraförutsättningargoda att
mikrokosmos,befolkningensskaparmedvetetbara ettettmanom

urval.representativt
modellerdemokratiskaexempelredovisasNedan somtre

fråndeför dem utgårurval.sådana Gemensamt ärbygger att en
ålder,kön,avseendemeddeutvaldamedborgare, så attavgrupp

befolkningenfaktorerm.fl. viktigautbildninginkomst, motsvarar
sakfråga/utförligtinformerashelhet. Gruppen ett sam-om ensom

vareftereftertanke,ochdiskussiontillfår möjlighethällsproblem,
redovisar sinaröstningsprocedurmedlemmardess engenom

105



ELEKTRONISK DEMOKRATI

slutsatser. Helst ska detta ske miljöi skyddad, åt-ären som
minstone i någon sådanamån, propagandastormar starkamot som
samhällsaktörer släpper lösa den allmänna införopinionen
viktiga beslut.

Om värdet låta folket och särskilt det välinformeradeattav -
folket komma till tals råder full enighet. kanDet inte sägaman-

den logiska följdfrågan:på har-När välom svaret enatsman om en
förmetod filtrera fram folkets vilketröst genomslag iatt -

politiken ska den få diskuterasFrågan vidare under 5.6.

5.2 Citizens Jury, CJ

Den välbeställde amerikanen Ned Crosby startade The1974
Jefferson forCenter New Democratic Processes i Minneapolis.

hade dåHan under några utvecklatår den metod för medborgerligt
demokratiskt deltagande han kallade Citizen ochJuryssom som
han och andra sedan har experimenterat med. jury bestårEn av

medborgare12-24 med uppgift genomlysaatt genom expert--hearings och interna diskussioner specifik samhällsfråga.en-
Förhandlingen normalt fem dagar i anspråk. Målet nåtar år att
konsensus eller åtminstone bred majoritet för, deom, en svar
tydligt formulerade frågor förvägi ställs till juryn.som

Crosby hann genomföra flera hanCJ:s innan upptäckte denatt
tyske sociologen Peter Diehnel vid Wuppertals universitet hade
påbörjat liknande experiment. kalladesDär förjuryn
Plannungszelle. Crosby och Diehnel fick kontakt, delade med sig

kunskaper och idéer och träffades personligen första gångenav
förstVem1985. fortfarande oklart de uppfannär ochsom var var-hållsitt i koncept. harDet fåttåren stort sett samma senare

ytterligare spridning. Under 1990-talet har dussin CJ:sän ettmer
organiserats i Storbritannien. Enligt uppgift från Jefferson Center
ska metoden också ha i Danmark och Spanien.prövats

Crosby fungerade under självmånga år ledare för detsom
dagliga arbetet vid Jefferson Center, lämnade börjanimen av
1990-talet den positionen till anställdöver kanslichef. Själven
fungerar han styrelseordförande.som

106



OLssoNRANDERS

skatrademark.varumärke någotFörregistreratC är attett
ha godkäntinformerat ochJeffersonska Centerkallas C vara

jurymed-poolskaparinleds medproceduren. Den att avenman
telefon-vanligensker viaslumpmässigt.väljs Detlemmar som

hushållstäckning igodtelefon harFörutsättningen är attnummer.
blichanstelefon har likamedAllaområdet.aktuelladet attstor

C-administratören ringerdelta.erbjudnauppringda och Näratt
hushålletfamiljen/dentala med ihonhan/ber att personupp

medinleds sedanSamtaletfödelsedag.hadeår18över senastsom
informationochuppvärmningsfrågor kringnågra ämnet attom

detnormalfallet handlargenomföras.ska IC-process ettomen
ochbetaldakostnaderfår allaDeltagarnafem dagar långt möte.

dollar ersättning.idärutöver 500
fråganuppringdafår deinformationdennaEfter ha lämnatatt

samtalet.avslutasdedelta. Nejtänkakan sig Svararde attom
jurypoolen.vidare Dede tills iplacerasKanske ellerde aSvarar

hakommerm.fl. faktorerutbildningålder,utfrågas attsomom
får ytterligareochjurymedlemmarvaletslutligavid detrelevans av

fårAvslutningsvissjälvainformation C-processen.praktisk om
denögonblickethar föruppfattning defråga vilkende omomen

icke-upplysta opinionendenbehandla.ska Omsak ärC:nsom
dettaåtgärd bör åter-vissför och 25%75% ävenmot ent.ex.

speglas i juryn.
det tilltillbakaoch skickaformulärfylla iDe ettattuppmanas

ytterligaretillbaka harkommer någraformulärenNärarrangören.
besökVid i Minnea-minskat. mittsåledesoch poolenfallit ifrån

förortenavslutat i Oronoshade Cjustpolis i juni 1998 enman
pooljurymedlemmarvaldes 100därskoldistrikt 24 caur en-

individerolikatillräckligt mångaPoolen måste rymmapersoner.
föravseenden, dvs.alla relevantaspridningtillräcklig iför att ge en

populatio-mikrokosmosutformasska kunnajuryn ett avsomatt
befolk-områdetskartläggaberörda området.det Föri attnen

bostadsräk-ochfrån folk-data"profil" användsningsmässiga
sedanpool tillfrån jurySjälva urvalsprocessen ärningen Census.

faktoreralla relevanta måstekomplicerad historia attgenomen
händafår inteaktuella varje Dethållas attt.ex. ensteg.genom

ellerutbildningför högharkvinnornaalltför andel attstor av
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alltför de äldremånga bor i område. sker urvaletNumeraav samma
med datorstöd, väljer ändå falli beskrivamångamen man att

för tavla för deltagarna ska denstegprocessen steg storen att
helt klar för sig.

Förhandlingarna ledsi C särskilt utbildad moderatoren av en
med för deltagare och håller tillsig ämnet,attansvar experter att
alla kommer till tals och upprätthåller debattklimatatt man ett
präglat tolerans och kreativet. Moderatorn spelar såledesav en
viktig roll. Han/hon också kunna föramåste förhandlingarna
vidare åsiktsmotsättningar viktig punkt tycks låsa helanär en
processen.

CJ-processen syftar till möjligt konsensus,nå och be-att om
roende frågans brukar ha eller mindre framgång. Enart man mer
jury behandlade frågan huruvida läkare borde hjälpaom
människor begå självmord. iDet delstaterUSA:s49är 50att av
förbjudet för läkaren vidta åtgärd med det syftetprimäraatt en att
patienten ska avlida bara i det lagligt.Oregon denJurynär var-
gången ovanligt liten och resultatet blev-12 och7personer mot-

för lag skulle tillåta sådana5 läkarinsatser.en som
Organisatören Cjzn stark kontrollutövar överav en processen

Välja vilka eller andra "vittnen" skajurynattgenom experter som
och vilken/vilka frågor juryn ska besvara. Tillmöta hjälpsin tar

organisatören vanligen rådgivande kommitté deltagare haren vars
kunskaper sakfrågan.istora

Organisatörens integritet och opartiskhet därmed oerhörtär av
betydelse. Under förhandlingarnas gäller detgångstor att noga

kontrollera balansen den informationi I Orono-presenteras.som
fallet tiden exakt så Ville ha skolamättes att personer som en ny
byggd fick lika mycket tid de inte ville ha den. Till slutsom som
formulerar förslagorganisatören till frågan/juryns frågornasvar

den-i kanmån kanjuryn ochman enas om svar som reagera-
eventuellt korrigera.

Jefferson hemsida harCenters adress:
httpz//wwwusinternet.com/users/jcenter/
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kanslichef vid TheNethercut,med DouglasIntervju5.2.1
Minneapo/isDemocratic Processes,Center for NewJefferson

980612

faktorermedurvalslaborerar under så månNiARO: garocessen
representeradekan bli nuppenbarligen aualla 0nminoriteter inte en1att

"giftakanske låtabara Ni måstejury 24 gruppenpersoner.
falla utanför. Bordebarn intekvinnli inkomstta utangarega g

störrejuryn vara

exaktdestoväljerbefogad. juryFrågan JuDN: störreär merman
helahelhet. samtidigtbefolkningenkan den Men ärmotsvara som

varandra ochlära kännadeltagarnaska samlas,idén att gruppen
fungerarfrågor. Blirdiskutera viktigaallvar 24större ängruppen

personligadet blygare inte Detvågarinte. De mötet ärprata. en
beståndsdelviktig i processen.

kom-hur CJ-ledamöternafascinerandealltid likaDet är att se
de ofta haroch,första dagenden atttrots enmorgonenmer

intrycksnabbt börjarsakfrågan,uppfattningbestämd i så ta av
ytterlighets-medlemmar meddet tillIbland ledervarandra. att
det händer ocksååsiktsmässigt,ståndpunkter dras mittenmot men

andra.ytterlighetsståndpunkten till denfrån dende gåratt ena
Människormeningsutbyte.blir uppriktigtAvgörande detär ettatt

för varandrautvecklar sympatierfarenheter och åsiktermed olika
personligakan detfår personlig kontakt.därför de Visst uppståatt

finns ellerflestade tvåockså, i juryermotsättningar personeren
den majoritetenbesvärliga något sätt,är storamensom

sakfrågandebra inte ikomma väldigtbrukar näröverens även
moderatorerharståndpunkt. Varje jury tvåhamnar somsamma

skickliga.och dearbetar med det här, måste vara

förväg, läsainformationskriftlig iellerjurynARO: Får attannan
sig på

självaskriftlig informationskickar baraNej,DN: ut om pro-
frånavråder jurymedlemmarnasakfrågan. Viinte t o rnomcessen,

därförutvaldahar blivitförväg.studera problemet Debörja iatt
de fårtill demochmedborgare,de viss sägerär attsortsatt en
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all information de behöver under arbetsveckan. läserVisst ändå
några in sig, de flesta det inte. de kommerNärgör påmen morgo-

första dagen informerar och delar tids-nen om processen ut ett
för de fem dagarna. Därefter får juryn kulnågotprogram göra

tillsammans för lära känna varandra direkt. Sedan börjar vi.att

ARO: jurynFår inget skriftligt material under hellerprocessen

DN: Jo inte mycket. förserVi dem ibland med några enklaremen
faktablad, inget omfattande. Vittnena har ofta material medmen
sig de delar Skälet till försöker begränsa den skriftligasom ut. att
informationen vissa jurymedlemmar kommerär studera denatt att
väldigt kvällarna under arbetsveckan, andra kommer intenoga

läsa den alls. Kunskapsnivån riskerar bli föratt ojämn. Häratt
finns förstås problem: del människor mycketett är sämreen att
lära sig via muntlig framställning via läsning. vadän Men göregen

detman

ARO: Använder kunskapstesterni för kontrollera hur mycketatt
faktisktjuryn har lärt sig

DB: detNej, inte. Mengör följa helavet attgenom processen
inifrån de lär sig väldigt mycket. Och samtidigt händer detatt
mycket med dem. förstaDen dagen demmånga ganska blygaär av
och försiktiga, del knapptvågar tala vad de heter,en närom men
kommit till dag fyra kan de sitta och amerikanskapressa senatorer
med väldigt tuffa frågor, inklusive tala föratt om senatorerna att
de har fel sak.i händeDet hade denCnär nationellaen om
sjukvårdsreformen jurymedlemmarna, inne fjärde dagen,att sa

från Arkansas Det hansinteen senator att tyst.vara var tur att
prata.

ARO: videofilmarNi förhandlingarna inte det Vågar jurynstör-lika fritt medlemmarna denär framförsitteragera vet att en
kamera
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all-ochbak ilängstdiskret ärheltplaceras rummetDN: Kameran
talar,ofta deninden,producentdeles En somzoomarstyrtyst.

in-zoomadblivillhon intehan/förklararnågon attommen
det.självfalletrespekterar

utveckla C-ellerförändraplanerni någraARO: Har att
proceduren

slagsmeddagensistafunderatharVi näst utDN: enatt
reaktion-förtelefonkanskeopinionsundersökning att enper- ska jurynståDettycksjuryn vägslutsatserde mot.varasom

kundedetvill,denutslagvilketmedkommafritthelt varamenatt
bestämmerdefinitivtdenreaktion innanbredareslagsbra att en

tänkteOrono-falletgenomföra. Ilättdock såintesig. Det är att
videobandmänniskor tittahundralåta några somettattoss

Bandetbild jurynsochordninggjort i resonemang.avensom gav
särskiltövertalalyckades intelångt. Tyvärrungefär timmeenvar

fyllasedan iochbandetförst tittamänniskor ettmånga att
banorna.härdevidarefunderar ifrågeformulär. Vi

förbättra CJföranvändasteknikARO: Kan attny

viktigfrågahar äridéer.olika SägmedbollarViDN: somatt en
spriddadå ha C:sborde överKanskeför hela Minnesota. sex

video-Medplats.ha vittnenaräckerdetmedandelstaten enatt
sändanaturligtviskansamtidigt.delta Manallakankonferens

kom-säkerthär,börjanbara iViTV.förhandlingar i ärjuryns nog
utvecklas.fler idéer attmer

denCJ-förfaranden iinlemmamöjlighetenniARO: Hur attser
juryför-demokrati Kanparlamentariskföretablerade formen

vanliga"gamladenutvecklastärka ellertillbidrafarandet att
demokratin

deutvärderingföranvändavelat ClängeharCrosbyNed avDN:
Pennsylvania,ival.allmänna 1992,ställer ikandidater uppsom

kandi-delstatens tvådärCjzstvåJefferson Centergenomförde
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dater i senatsvalet granskades. Philadelphia och PittsburghI inter-
vjuade juryer kandidaternavåra uppfattningarsina i speci-treom
fika och sedan betyg dem. Detämnen, succé,satte storvar en
inte publicitetsmässigt.minst skrev mängderPressen artiklar påav

CJzntemat: vem vann
anklagades JeffersonDessvärre efterhandi den fede-Center av

rala Skattemyndigheten för haIRS påverkat den politiskaatt pro-
till förmån för kandidaterna.någon skulle haDet gjortcessen av
själva betygsättningen. hotade därförIRS ifrångenom att ta

Jefferson Center skattebefriad ideell organisation.statusen som
hade skett skulleOm haså läggatvingats Verksamheten.ner

Med hjälp dyra advokater klarade väldigtIRSav oss, men sa
tydligt: inte det. har funderatVi mycket hur skagör om
komma det hindret. idé håller lanseraEn ärrunt attsom att

friståendeorganisera, från Jefferson Center, Citizens Electionett
finansierat med skattepengar.Forum tänkerVi litenattoss en

enligtvarje delstatens lag,år, skulle föravsättassumma pengar
skulle arbeta införCJ:s valen.som

mycketARO: makt skaHur ha Vilket inflytandeCJ:n borde ut-
slaget ha deni demokratiska helhetprocessen som

berorDN: Det situationen, och vilken fråga det gäller. harVi
gjort CJ i Flertalet harUSA. och finansierats27 initieratsnu av
Jefferson dvs. NedCenter, Crosby. Ofta har det då viktigtvaritav

själva juryprocessen elleri avseende. har haftViatt testa ett annat
förslagetCJ till nationell sjukvårdsreform ochen om en annan om

behovet balansera federaladen budgeten. fallende harIattav ut-
slaget betytt lite. skrevsDet tidningsartiklar,några iytterst men
det hela nådde ingen påverkanseffekt. effekt harStörststora ut-
slaget fått de fall dåi har beställd och finansieradCJ:n varit av

utomståendenågon organisation/ institution, haft "klient"när en
verkligen behövt vilka åsikter medborgarna har. Visom veta an-

litades bl.a. Minnesotas miljövårdsmyndighet för redaav att ta
vilka problem och risker med miljön medborgarna allvar-sågsom
ligast Myndigheten fickpå. den konkret informationgången som
har fått genomslag besluti kontrollinsatser och hur den istort om
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f.ö. alltidarbetsuppgifter. inteska Detprioritera sinaövrigt är
får"klientende insikterviktigastutslagetsjälva är utansom

underhänderdetlyssnaatt processen.somgenom
skälekonomiskakrasstklart minstinteDet står attavnu --

företag.politiker,fler myndigheter, institutioner,klienter:måste
vadlyssnaför beslutsfattaremöjligheterbjuderVi atten

tycker och tänker vissfaktiskt ivälinformerade medborgare en
fråga.

sakenhar formuleratEdstyrelseledamöter, GarveyvåraEn av
informa-det politiskaungefär här: det iOm uppstårså en propp

fritt denåsiktsflödet, blodetoch inte rinnertions- genomom
fördå operationådror,politiska Corganismens är att tasom en

mellankommunikationidealfallet finnsbort "renI enproppen.
oftadetpraktiken händerbeslutsfattare,och imedborgare attmen

kanalerna.tilllyckasolika särintressen proppa

Poll, DPThe Deliberative5.3

TV-bolagetdet brittiskaexperimenteradeUnder 1970-talet
"Granada SlumpmässigtkallatmedGranada 500".ett program

district,från s.k. swingvaldes 500 ettettpersoneren grupp om
hade detlång rad valvidvaldistrikt där majoriteten röstaten

fick medborgar-Under valkampanjennationellt vinnande partiet.
regeringsledamötermellanvid antal debatternärvara ettgruppen

debatt fickEfterskuggkabinettet. varjemotsvarigheteroch deras i
och derasuppfattat debattenhur defrågorde varomsvara

före allahelgen valet sig tågetlåg. sistasympatier Den 500satte
den sittandeslutdebatt mellanför lyssna tilltill London att en

Thatcheroch hans/ hennes Margaretpremiärministern utmanare.
sådana debatter.deltog i två

chefFishkin,professordemokratiska procedur JamesDen som
Austin,vid universitetet iStatsvetenskapliga institutionenför den

Granadadelunder 1990-taletutvecklat påminnerTexas, en om
medmycket Citizenshar också urys,Den500. gemensamt men

litenhet.dessavgörande invändning juryn EnFishkins ärmot
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med deltagare kan aldrigså representativ, igrupp veten-anses
skaplig förmening, mängd medborgare, hävdar han.störreen

har såledesEn DP deltagare. samlas300-600 De helgöver en -
fredag eftermiddag till eftermiddagsöndag för omväxlandeatt-
lyssna frågatill/ och diskutera mindrei Av-ut experter grupper.
slutningsvis får de också lyssna till/ fråga politikeransvarigaut
inom det område behandlar. DeltagarnaDP:n väljs slumpmässigt,

från röstlängderna, och det slutliga urvalet ska alla relevantait.ex.
avseenden mikrokosmos hela röstberättigadeutgöra ett av gruppen
medborgare. Samtliga kostnader betalas för deltagarna och därut-

mindre arvode. får besvaraDe frågeformuläröver innanett samma
proceduren påbörjas och efteråt, båda Fishkingångerna anonymt.
håller bestämt rösthemligheten.

grund detPå deltagarantalet dyrtvarje DPärstoraav ett pro-
jekt. betalaMan och hotelkostnadermåste för del-mat-rese-,

och för de offratersättning helg. Arvodena har vari-tagarna att en
mellan och kr. krävs vidareDet administrativ600 2 400erat storen

stab för hantera personliga kontakter med deltagarna och lösaatt
oräkneliga praktiska problem. Fishkin berättar kvinna iom en
Alabama inbjöds delta förklaradei DP Hon1996. sigattsom en
villig ställa berättade hon kundeinte ifrån sinatt attupp men resa
ko mjölkas dag.måste varje DP-staben lyckades ordna mjölk-som
ningshjälp och kvinnan kom. Fishkin kostarVarje1997 DP så-
ledes flera miljoner svenska kronor genomföra.att

Första gången arrangerades fullDP skala deltagarei 300en
Manchester,i England, aprili praktiskt svaradeRent1994. TV-var

stationen Channel för under Fishkins ledning.4 evenemanget
Temat ökande"Den brottsligheten vad kan dengöravar -
Opinionsmätningen inledde visade klarDP:n övervikt försom en
hårdare brottslingar, bl.a. formi längre fängelsestrafftag mot av

försvagadeoch rättigheter för människor misstänks för brott.som
Enligt den avslutande hademätningen uppfattningarna nyanserats
åtskilligt. Andelen svarande instämde påståendeti "Att sättasom
fler brottslingar fängelsei effektivt förebygga brottär sättett att

frånsjönk till Deltagarnas57% 38%. tilltro till andra brottspå-
följder fängelsestraff ökade betydligt, liksom stödet för reglerän

misstänktas rättigheter.om
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underStorbritannien varje årisedanharDPEn arrangerats
tillrelationenden EU,handlade 1996ledning.Fishkins 1995 om

införfrågornaviktigastedeochställningmonarkins 1997 omom
valet maj.i

dåförsta i USA,genomförde Fishkin sin DP 4601996 personer
NationalTheför Issuessamlades Austinlandet ifrån hela

presidentkandidaternasklargöraSyftetConvention, NIC. attvar
eko-landetsvärlden,rollområden: iUSA:sståndpunkter inom tre

radvalues. USA:sfamily Enoch det svåröversattanågotnomi av
ochAlvicepresidentbl.a. Gore,deltog,politikermäktigaste evene-

sådan. PBS,uteslutande positivpublicitetfick nästanstormanget -
sändesproducerade NICtelevision,publicdvs. somomprogram

landet.helaöver
heltocksåDP-metoden itillämpadesochUnder 19981997 ett

beslutathadeTexasDelstatsparlamentet isammanhang. attannat
nyttigheterför allmännaansvarigautility-företagenpublicde s.k. -

råd-skyldigaavloppochenergiförsörjning, attvatten- varsom -
skulle tilldetframtida strategi. Hurmedborgarna sinfråga om

FishkinmedVid mittbeslutet.framgick inte möte somma-av
genomförtföretagenergiproducerandeflestahade de1998ren

Ytterligareöverinseende.FishkinsunderDP-konferenser ett par
dennaberättabad honomunder hösten. Jagskulle omarrangeras

tillämpning DP.senaste av

980606AustinFishkin,professor JamesmedIntervju5.3.1

harmänniskorflesta intedeEnergiförsörjning någotJF: är som
frågar inomåsiktergenomtänkta Närellerkunskaper manom.

oftavisserligenfåropinionsmätningarvanliga såför manramen
Människorfantomåsikter.slagsdet blir mestsvararettmensvar,

flera iåsikt. årha Frågarverkar dumt intedärför det manattatt en
svaradevad deminnasmycketde har svårtdetföljd sigvisar attatt

åsikterkonsekventa sinailyckas inteförra Degången. trotsvara
försöker.deatt

vanligahär:ungefärresonerade såEnergibolagen görom
värde.reda Focus-får någotinteopinionsmätningar av
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för för representativa. Citizensgroups" små Jurysär äratt vara
förockså särskilt med tanke vill bryta resultatetsmå, att ner

undersökningen för klarhet vad olika delar av/skikt iattav om
befolkningen blir detOm såöppna mötenanser. arrangerar
självutvalda medborgare och lobbyister kommergrupper av som

dominera.att
Bolagens direktörer funderade detta genomfördeöver när

"National med presidentkandidaterna,Convention"Issues ett
fick mycket publicitet bl.a. TV-sändningar.evenemang som genom

Bolagen frågade de fick använda ochmin jagDP-processom svara-
de: bara villkor. krävde allaVisst, vissa organise-Jag attmen-

frånrade energiområdet miljö- och konsument-intressen inom -
skyddsgrupper till industrin skulle bilda rådgivande kommittéen-
för kontroll det informationsmaterial behövde användas.av som

skulle ha för formulerandet frågor tillKommittén DP-ansvar av
deltagarna och utfrågningar ochvalet skulle delta iexperterav som
diskussioner. offentlig och sändasDP-processen i TV,måste vara
alla data användes offentligt tillgängliga. Vidaremåste görassom

de förpolitiker har policybeslut inommåste ytterstsom ansvar
energiområdet bjudas för och frågor frånlyssnain DP-att svara

Till förvåning gick företagen med alltihop.mingruppen.
för uppgiften.utvalda medborgarna gick verkligen SkaDe in

företagen kärnkraft, sol, vind eller energisparande Resul-satsa
från första förnuftigaden blev intressanta,DP:n så såtaten att

både bolaget arrangerade och den miljöorganisationenstörstasom
gick med entusiastiska pressmeddelanden dag. Politiker-ut samma

sida medborgareblev lyckliga med riktigasinå så över att attna
stället för lobbyisterna, de utfärdade speciella reglerigöra att om

framtida medborgardeltagande viktiga beslut energiområdeti -
regler praktiken kräver eller mycket likartat.i DP någotsom en

Politikerna hade förväg allmänheten de skulle förmålovati att
företagen privatägda vad medborgarna ville.som Nuär göraatt

de och vindkraftsol- någonsininvesteringarna i istörstaser
historia.Texas

DP-delagarna lika entusiastiskasjälvaARO: Var
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demfrågadevid utility-processernaochvidBåde NICJF:
tillfrån tioskalatycktedeefteråt evenemangetattettenom --

svaradevärdefullt. Vid NIC 73-oerhörtellermeningslöstheltvar
fickVid utility-mätningarna"tio.deltagarna74 procent av
hadeVidsvarade NIC"tio".resultat: 73-74%precis samma

ochTV-sändningarnationellapolitiker,landets högstaändå
tillhadeVid utility-mätningendiskutera.frågorsexiga att

TV-sändningar.lokalabarafrågor ochtråkigasynes
dettillfällenavid båda Fördet intresseVarför blev så stort

del-hadeutility-falletpolitikernadärför iförsta garanteratatt
med-åsikter.för Närgenomslag sinaskulledeatttagarna

starktdeblirtill demlyssnar såverkligenborgarna atttror man
får deltagarna iandradeterfarenhet. Förmotiverade. minDet är

medkontakt männi-verkliglivet,första iofta för gångenDP,en
andratillhörmed.talar Deallvarligtaldrigdeskor annarssom

andra religiösaharsamhällsklasser,andra över-etniska grupper,
människor i småmed dessaoch diskuterartygelser. sitterDe

finner denochdemkännaverkligenlärflera dagar,i upp-grupper
avhandlas.frågorhurgivande storaväldigtlevelsen somoavsett

varför de sågissningarminaåtminstoneDet är reagerarom
positivt.

förinterespektive lämpar sigfrågor lämpar sig,VilkenARO: sorts
DP

politiskkollektivkallabrukarvad jaghandlabörJF: Det om
detoch därvarandrabrytsvärdendär olikavilja. Frågor mot

låtsasbörVi intekompromisser.ellerfordras avvägningar att
haVillhelg.tillmedborgarnaförvandlar över ettmanexperter en

möjlighetbör hafråga Experterexpertutlåtande bör expert.enman
bedömningar ikunnande och sinamedbidra sitt processenatt

fördelningdenpolitiskt beslut,kollektivti t.ex.ettutmynnarsom
med.levafaktiskt skamedborgarnabördorochförmåner somav

ellerutbildningden härspenderaSka vi sortenspengarmer
skydda miljönförrestriktionerhårdarehaSkavård att
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ARO: Kan DP-processen fungera politiskt beslut tycksnär ett
handla välja vinnare respektive förlorare harLåtatt sägaom att

försvarsbeslut nedläggning femett Inteom av regementen.
någon vill nedläggning.regementsort accepteraman en

den fråganJF: skulleJa, mycket väl kunna hanteras i DP,en om
den utformades nationellt. erfarenhetMin människor inomär att

för fjärmarDP frånsig sina kortsiktiga intressenramen en egna
och betraktar samhällsfrågor vidare och långsiktigtettur mer
perspektiv. Se utility-fallet, där andelen människor som var
beredda betala lite -inte mycket sådär dollar iatt mer men en
månaden -för bekosta förnyelsebarsatsningar el-energi,att
sparande eller reducerade förpriser låginkomsttagare påtagligtsteg
under omkringgång. Från till30% Människor60-70%.processens
förändras -inte dramatiskt, fullt märkbart. börjar tänkaDe imen
vi-termer, barainte i jag-termer.

ARO: IT förKan utnyttjas stödja eller utveckla DP-processenatt

har funderatJF: Jag det, dagi skulle det bli oerhört dyrt.men
Man måste deltagarevarje i det slumpvisa urvalet praktiskge
tillgång till datorer och utbildning först. Majoriteten ameri-av
kanerna har tillgånginte till tekniken.ännu

teknikenDen har också begränsningar. Möten vianya t.ex.
harInternet inte kvaliteter riktiga Diskussio-möten.samma som

ansikte ansikte väldigt engagerande, väldigt effektiva.ärner mot

ARO: dagDen människor har lika självklar tillgång till Nätet som
de har till dagTV i det skillnadnågongör-

det skulleJF: Ja, bl.a. underlätta för motivera männi-nog attoss
skor till deltagande. skulle viljaJag genomföra vanligpröva att en

ochDP samtidigt utbilda detta mikrok0smos, denna i attgrupp
använda datorn för sedan hålla kontakten med den via iNätetatt
kanske år.ett
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kunskapsförmedlingsmomen-skiljamöjligtdetARO: Vore att
disku-ochIT-stödmedbättreordnasskulle kunna -tet som- ansikteansiktebättrefungerarterandet motsom

skickasInformationsmaterialredan.och visDet sättJF: gör
förberedelse-ivideoband. ingårDetformibland iförväg,i enavut

frågeformulärvårasjälva Iinförveckorflera mötet.process kankunskapsfrågor, såmedhelgmötetefterochförebåde tar
sakfrågorna.isigharväl dehurkontrollera satt

sigmotståndkännermänniskordel yttraattmotEnARO: ett
situa-ide hamnakanUnder DP-processensmåi grupper.t.0.m.
Hurhundraflerainförnågotde måste personer.sägationen att

svårighetendennihanterar

diskussionernaför hurställamedbörjarDelsJF: normeruppatt
respek-ochtillska lyssnaallagårtill,ska attutsomnormer

modera-förstödsedanDessa ärdeltagarna.andrade normertera
sigallatilluppgiftmoderatornsdet yttrarDels attatt seärtorn.

dominera.fråndeltagarehindra vissaoch att
tankemedutformassedanmåste attHela arrangemanget

diskussions-ifår placerasIngenskamänniskor våga sammaprata.
självklart.någotförchef,sin nämnaattsomgrupp

Vid DPväl. vårförvånansvärtfungerafaktisktbrukar omDet
TV-inspel-sedanhandenkvinnaräckteStorbritannien/ EU uppen
väldigochdeltagarnaallainfördvs.avslutats,hade enningen

ställa minaldrigfickTV-personal. Jagochjournalistermängd
vill"JagTidenproducenten.sade ärBeklagar,sade hon. ute.fråga

varsågod,producenten,sadeOkej,sade kvinnan.frågaställa min
ställde sinkvinnansända. Såkandetbandatredanharmen därdiskussionsgruppdenförmoderatornBredvid migfråga. satt

varithadedeteftersomhäpnade,hade ingått. Honfrågeställaren
ordenda iblygadennaomöjligt ettyttraattpersonnästan att

ställamandatstöd/hadehon att enMen när gruppensnu,gruppen.
människor.dessaallainförskeendethonavbrötfråga så

måsteDenyckelroll ialltsåspelarModeratorerna processen.en
efteråtalltidfrågaruppgiften. Viförtränadeochutbildadevälvara
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deltagarna de tyckte moderatorerna försökteom att någongynna
viss åsikt eller riktning och har varje blivitgångsvaret storen
majoritet Nej.

ARO: En DP relativt kort,är det flera komplexaäven när frågorär
ska genomlysas. Skulle hel vecka bättresom helgänen vara en

JF: Jag inte riktigt. svårighetEn kostnaden.vet Redanär DPärnudyrt. Problemet också det skulle bli svårarevore nog att att ett
representativt urval. flestaDe människor har betydligt svårare att

hel veckaavsätta helg. villän Jag ha bådeen representativiteten
och fungerande kunskaps- och diskussionsprocess.en

ARO: Tror du kanDP inslag i historiskatt rörelseses som ett en
direkt demokrati, starkare medborgerligtmot inflytandemer iett

politiken

JF: Nej, det finns ingen oundviklig utveckling detta.i Visst jagtror
det har värdegör demokratiskatt synpunkt,stort ur menframtiden oviss. Självaär experimenterandet, förändrandet denavamerikanska demokratin kanske oundviklig,är jag vill intemen

något riktningen.säga om

ARO: Anser du det önskvärt DP-processen generellt fåratt
starkare genomslag, politisk tyngdstörre hittillsän

JF: Kanske. Vi experimenterar fortfarande. utility-falletI hade
i riktning starkare genomslag.ett steg skulleDP kunnamot

byggas i den officiella beslutsprocessen viktigai frågor.

ARO: Kommer dagens makthavare minskad maktatt acceptera
DP-processer eller andra liknande förfarandenom får ökad- -betydelse

JF: Jag inte efterär avskaffa dagens förute politisktatt system
beslutsfattande. vill kompletteraJag och stödja det. I många
situationer vill dagens eliter faktiskt vad människor tycker.veta
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vill intedet jagmotsättningar,naturligtvis uppstådet kanMen
förneka.

Becker/Slatonoch paretTe|ev0te5.4

Campbellpsykologen Vincentutvecklade1970-taletVid början av
handeltagandedemokratisktmedborgerligtmodell för somen

Televote-för-förstagenomförde detCampbellTelevote.kallade
Californieni 1973.söket i San José

ochBeckerTedvidareutveckladeårNågra statsvetarnasenare
Hawaii-universitetet,vidverksammadåSlaton,DarylChrista

telefon.viaopinionsmätningarkvalificeradeförmodelldenna
Televotearbete.dettaikonsultbasis,deltog,Campbell även

befolkningenförurval, representativtslumpmässigtfrånutgår ett
genomförtBecker/SlatonmakarnaförsökVid dehelhet. somsom

ochmellan 000.1deltagare varierat 400antalethar
informationsmaterialmedfårmedverkandeDe omettposten

tillfället.för Detutformatsärskiltfrågan,aktuelladen rymmer
föråsikterochtolkningarolikaocksåbasfakta attexpertersmen

föreligger.ståndpunkterrimligaspektrumvilketklargöra somav
ocksåmaterialet,studeraförbundit sigharDeltagarna attmenatt

Tankenm.fl.arbetskamrater ärmed familj,detdiskutera vänner,
flesta männi-devilkenstärka denochutveckla genomprocessatt

längre,förutsätterTelevotepolitisk ställning.normaltskor entar
kanoch deltagare. Detorganisatörermellankontaktkontinuerlig

deltagarnaochsändsmaterialkompletterandehända attutattt.ex.
besvara.frågorfår attnya

Hawaii,Åren Televote-försök iBecker/Slatonledde1978-1987
olikamycketbehandladeZeeland. ämnen,och DeCalifornien Nya

finan-lokaltillfolkomröstningarförreglerochbudgetfrågorfrån
eko-medgenomfördes småSamtligasjukhus.enskildasiering av

utfördesarbetetpraktiskadetdelnomiska En stor avresurser.
stödjavillemedborgarevanligaellerstudenteroavlönat somav

Slatonidén. 1992
såvälmedsamarbeteeftersträvatalltidharBecker/Slaton

ochkunskapsprida-förmassmedieretablerade upp-att om
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märksamhet kring pågående Televote-processer med före-som-språkare för andra alternativa demokrati-modeller. bådeDe ser
förtjänster och nackdelar med Citizen jurys, Deliberative Polls
och andra "folkets röst-lösningar och förordar samverkan ställeti
för konkurrens mellan olika modeller. Vilka demokratiskanya

bör användas beror de politiskapå tvistefrågornasprocesser som
och den historiska/sociala miljö vilkeni de ska lösas.natur Av-

görande dock enligt Becker/Slaton,är lösningarna innebär iatt steg
riktning Överhuvudtagetdirekt medborgerligtmot ett mer styre.

Becker/Slaton politisktär radikalare de flesta andraparet seriösaän
demokratireformatorer, vilket delvis kan förklara deras svårigheter

finna finansiärer till fortsatta studier och experimentatt inom om-
rådet.

erfarenheterDe Becker/Slaton gjort i arbetet medsom
Televote vad beträffar deltagarnasstämmer, reaktioner, allti
väsentligt med Crosbys/Nethercuts och Fishkins. Medborgare

känner de får möjlighet påverka deltar medsom att att stort
och allvar deni demokratiska tillDe sigengagemang processen. tar

mängder information kort tid och deras slutsatser blirstora
genomgående både förnuftiga och präglade ansvarskänsla.av

främstDet i avseendeär Becker/Slaton påtagligtett som mera
skiljer frånsig Crosby/Nethercut/Fishkin. vill placera för-De
söken utveckla demokratin i samhälleligt perspektivatt störreett
och sig delaktiga historiski rörelse. hemsidaVia sinser som en
http://wvvw.auburn.edu/tann/cp/ försöker Becker bevaka och
sprida kunskap demokratiska tekniker/ modeller, sådanaom nya

medborgarna direkt politiskt inflytande, världensom ger ett mer
Mitt samtal med Becker komöver. handla makt- ochatt mera om

demokratifrågor i allmänhet enskildheter kring Televote-än om
förfarandet.

5.4.1 Intervju med dr Ted Becker, Auburn, Alabama, 980604

ARO: Din den gamlaär parlamentariskarepresentativa,tes att
demokratin får allt legitimitetsproblem världenstörre ochöver, att
detta faktum kommer framtvinga förändringar. Ar riktigatt tesen

122



OLSSONRANDERS

medborgarnasden månutvecklingen ieliterdagensvälmåste se -
framtidaVilkahotande.stärksinflytandepolitiskadirekta som-

konflikter Duser

ignorerarmaktcentra i ström-viktigaallaHittills harTB: settstort
Crosby,Nedjag/Christa,denoch idéerningar typ somav

eliter harför.m.fl. DessaFishkin stårBarber, James ettBenjamin
ochutbildningssystemetinflytande i överstarktmycket mass-

derasDetikunnatdärför länge ärharochmedierna urstrunta oss.
ignoreraAttskaparFörtrycktaktik.rimligperspektiv martyrer.en

motståndaren.hosfrustrationbaraskapar mest

och välformuleradvälallt envis,finnsdetARO: Men trots en
finns mångaDetpolitiska systerndagenskritikunderbyggd av

ekonomiskastarkalobbyister,politiker, partier,hurstudier av
andras,lyckaspraktikenochbudskap ifår sinaintressen tystaut

ochingripa ikaneliterfinansvärldensframförallteffektivthur
besluten.politiskadepåverka

kritik. DetTvärtom.brist närmastärråder ingenTB: Det en
egentligenallavadgånggångkakafoni röster uppreparsomav
Folkparlamentariskaetablerade ärdetredan systemet.vet om

det.trötta
dessa Grossmanstillkännerbok ärbästa jagDen teman

genomslagfaktiskt fickhanRepublic". AttElectronicThe stort
förankring istarkahansförmodar jag,beror,med den mest

både NBCTV,inomhaft toppositionerbl.a.harmedierna. Han
och PBS.

dagenstillkännerkritikenteoretiska jagbästaDen represen-av
frånDemocracy"bokenBarbers i "Strongmodell Bentativa är

grundernateoretiskademedtill bottenverkligengårHan1984.
förutsätt-oriktigade byggeroch påvisarför dagens attsystem

medeliternavaldagrundtankeDessningar. är uratt personer -
skaliknandeochteknikjuridik,ekonomi,specialkunskaper i -

frågavarjeiha sig inverkligenefterbeslutsfattandetsköta sattatt
förnuftiga be-ochrationelladefram tillsigoch mestresonerat
kan folket isinsemellanbliralltde intesluten. När ensetrots
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allmänna val bestämma vilka ska ha makten. Bland med-som
borgarna i finns nedärvd föreställning de självagemen en attom

harinte tiden, kunskaperna,inte förmåganinte fatta dessaatt
beslut.

Barber visar övertygande dagens fungerarinteatt system som
det fungera. Med den etableradesägs politiska får inteprocessen
alls de rationella besluten. stället handlarI det politiskamest spelet

konkurrerande värderingar och värdesystem, maktspel ochom om
fördomar och sådant inte i statskunskapensnämnsannat som
läroböcker.

Vi inte särskilt rationella,är någon "politik"oss Vårav
kommer från hjärtat från hjärnan. handlarän Det förstaimera
hand värderin och medborgarnas värderingar inteom är
representerade dei parlamentariska församlingarna. finnsDär
eliternas värderingar. finnsDet konkurrerande eliter, de ärmen
eliter.

Jag undermedveten nivå kan användatror att en man-jungiansk terminologi och tala det kollektiva undermedvetnaom -börjar det fram insikter hur dåligtväxa egentligenom systemet
fungerar, och därmed förståelse för demokratiska former.en nya

ARO: kallarDu dig jeffersonian, populist, Deal-anhängare,New
68-radikal. Kan harDu klassperspektivsäga demo-attman ett
kratin

TB: Ja, motsättningarna långtgår tillbaka i tiden. harDet ända
sedan revolutionen 1700-talet funnits detta uppblossande mot-
stånd. Först stod kampen mellan småbrukare ägde sin jordsom
och framväxande överklass. Jefferson stod småfolkets sidaen

den tidens aristokrati. Sedan följde Jackson-eran, sedanmot den
populistiska rörelsen slutet 1800-talet, den progressivamot av
rörelsen tillfällen småbrukare och arbetarklassnär frånett av-
städerna gjorde sak därefter DealNew 1930-taletgemensam -och 60-talets radikala strömningar. folkligaDet engagemanget
ligger där latent, och har sköljt samhället i ständigtgenom nya
vagor.
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med-ochfråga,viktigharduerfarenhetMin är omenatt, om
fak-meningsindeuppfattningen sägafårborgarna attatt genom

demdu visarochpolitikenpåverkamöjlighethartiskt omatt -
dinaöverträffardetfår dudå sårespekt attstort gensvarett-

förhoppningar.vildaste
direkt-State-of-the-union-tal CBS1991.BushsGeorgeSe

tele-dehjälpmedsedan störstaordnadeochsände ett avav- kunde inringamedborgarnalandet såmarketingföretagen i att- tele-000300hade kapacitetfrågor. Manoch emotatt tasvara
ringdemänniskormiljonerefterdirekt 7fonsamtal programmet.

duTyckerdu taletGilladeÄndå fåniga:frågorna attmestvar
krisenekonomiskadenöverdrivermassmedia

viktigafrågorna varithade häntvaddigFöreställ omsom

ochTelevote, Cmetodereliterna,inteARO: Kommer somom
baravanliga/viktiga,bliochgenomslagbörjar att nyDP en

"tillverkapropagandaresurseranvända sinade kanvilkeni -arena
uttryckChomskysför låna Noammedgivande att

uppfunnetmänniskaningentingdetfinnsförstadetTB: För av
demokratiskhellerfinns ingenfelfritt. Det somprocessärsom

ellerundermineraförsöka sättkommereliterna annatinte att
självklart.fördel. Dettatill sinutnyttja är

demokratiskaden härintejagMen processersortensatttror
politiskafinnshotande. Deteliteruppfattasbehöveralltid somav

skällösta.vill ha Ett ärverkligendeproblem attfrågor/ annatsom
tidigamedborgarinsatsersådanaresultatetde kan var-somavse

tycker.folkvadtidigt,ofta behovharningssignaler. De veta,attav
de villeditexaktkomma, intede skaupptäcka hurkanDe men

billigareochenklarebetydligt änochnågorlunda genomnära,
lobbyister.eller dyrakampanjermassiva

ocksåfinnsdetförlora,ellervinnafrågaalltidinteDet är attom
Nordirland. DetilösningenTittavinna-vinna-situationer. var

folkom-ifick sittallmänheteninitiativet, sägaeliterna entogsom
framgång.blevresultatetochröstning storen

in-medborgaretill deattitydenförsök visarAlla våra somatt
tillfälleVidviktig.oerhörtbeslutsfattandetdelta ibjuds är ettatt
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gjorde Televote Hawai med enbart hawaianer. Denen
har låg lågutbildad,Den har hög arbetslöshet,årgruppen status.

hög kriminalitet och den talar med speciell dialekt. Vi valdeen som
intervjuare enbart hawaianska kvinnor. De mycket duktiga ochvar

fick det deltagandetstörsta procentuellt alla försök.våraav- -beroddeDet mycket behandlade dem med respekt. Dåatt
fungerar det.

ÄrARO: det någon särskild punkt där Du möjligheterser att
utveckla eller förbättra dessa folkets rösW-processer

TB: kanDe alltid bli bättre. Jag kan blitror t.ex. att mer
uppfinningsrika information, fakta och åsikter,när ska presenteras.

bordeMan använda grafik, datoranimering, dramatiseringar, satir.
Vi använde ibland satir i TV-sändningarvåra Hawaii. Folk
älskade det. Telefonlinjerna blockerades därför så villemångaatt
ringa och Varför detmåsterösta. enbart talande huvuden"vara
hela tiden förDet tråkigt.är

5.5 Folkets röst- utveckling och IT-stöd

Såvitt kunnatjag har bara försök genomförtsutröna medett att gefolkets-röst"-förfarandet IT-stöd. I genomförde1997 hälso-mars
Vårdsmyndigheterna i Buckinghamshire, Storbritannien, Cen som
handlade hur skulle använda tillgängliga iom man resurser
behandlingen skulle börjaryggsmärtor, remitteraav t.ex. om man
patienter också till kiropraktorbehandling.

Parallellt med den traditionella C:n organiserades elektro-en
nisk variant dock baserad frivilligt deltagande och således- utan

leva till några anspråk representativitet. informa-att Denupp
tion fickjuryn tillgång till publicerades särskiltsom en upp-
rättad web-plats, dit alla invånare i Buckinghamshire inbjöds att
lämna kommentarer och slutligen Experimentet aldrigrösta. gavs
någon publicitet. Sammanlagtstörre fick web-platsen besökare411
och de röstade visade sig i drag dela den riktiga Cjznssom stora
uppfattningar.
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uttalandenförsiktiga sinaiandraochFishkinCrosby, många är
"folkets-röst-tek-förstödITutnyttjamöjligheterna somattom

personligavid detviktfäster mötet.dedärför såniker storatt
likvälmarkerarsådanavärdetocksåbetonarBecker möten menav

demokratiskaDenIT-tillämpningar.stark processentro nyaen
mycketmedladdas såstarkarebetydligtväcker engagemang,ett

lyssnaBenägenhetenmänskligadetenergi, mötet. attstörre genom
respek-liksomökar,erfarenheterannorlundamedmänniskortill

åsikter.andrasförten
uppenbarligenpersonligadetinvändakan mötetNu attman

pondusen,kompetensen,sociala över-baksida. Denharockså en
starktmeddemagogfördelad. Enrättvisttalningsförmågan inteär
vidframgångarandraheltsannoliktkan nåutstrålningpersonlig

Männi-diskussionslista.elektroniskviariktiga änmöten t.ex. en
skälotaligahämmadekänna sigpersonligavidskor kan möten av -

föreller stamningstörning nämnakänslomässigblygsel,vanlig att
bättre iuttrycka sigochtänkadärför bådeskulleochnågra en-

diskussionsmiljö.textbaseradvirtuell,rent
vid detmoderatorskicklighävdarFishkinochCrosby att en

minimeraupphäva åtminstonesåintekan,personliga mötet om
denuppfattningbestämdhysa någonsvårtproblemet. Det är att

fråganexempelfunnit över-har någotintepunkten. Jag att
principiella utgångs-studerats Frånharhuvudtaget närmare. rent
Crosby Co. Demedsympatisera 8Clättdockdetpunkter är att

ellerhandikappeventuellamänniskor ifrånutgår trotsatt gemen,
meningsinochfritttänka vågarklararbrister, sägapersonliga att

med stöd årsmångahävdarsocialt tryck. Deunder visst aväven ett
alter-förmänniskor inomsker,faktiskterfarenhet så ramenattatt

med-med detverkligenprocedurerdemokratiska växernativa
borgerliga ansvaret.

utvecklingentekniskadenglömmafårSamtidigt inte attman
förutses.sikt, kankortavseenden,denoch i vissasnabbtgår att

kraftigt,ökakommerdataöverföringförkapacitetNätens att
deras minnensnabbare,blikommerdatorernas attprocessorer

för ljud-sofistikeradealltmerkommer programatt mer,rymma
dagdet svårtiutvecklas. Attbildöverföring kommer äroch attatt

IT-förmedladetillkvaliteterfysiskarädda det övermötets rent
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behöver inte innebära detmöten lika svårt imorgon.är Näratt en
riktig IT-entusiast beskriver framtidaVåra kan det"möten" låta så
här:

Electronic interaction will become increasingly multimodel, whenas
videoconferencing combines sound and Roboticvision. efectors
combined with audio and video will provide telepresence.sensors
Intelligent exoskeletal devices data gloves, data roboticsuits,
prostheses, intelligent second skins, and the like will both sense

and touch devices controlledgestures exerting forcesoutputserve as
and will be able businessinitiatepressures; Conversationtoyou a
shaking hands distance goodnight childat transmittinga toor say a

kiss continents. machinesExercise increasingly incorporatea across
computer-controlled and forcemotion feedbackand will eventually
become roboticreactive levelat strength andsports partners any
skill choose. Today rudimentary, narrowbands videogamesyou may
will evolve physicallyinto telesports:engaging wrestling,remote arm
teleping-pong, virtual skiing and rock climbing. Network willpimps
ofer do something sordid but safe with lubriciouslytoways
programmed telehookers. This the obvious extrapolation the
telephone transformations the whorehouse the call-girlinto

Telemolestersoperation. will lurk. Telethugs will reach andout
punch Mitchell 1995someone.

behöverMan inte med hull och hår svälja denna framtidsvision om
nätförmedlat pingisspelande, smekande och våld för konstateraatt

IT-utvecklingen möjligheter för detöppnar personligaatt nya
viktigaDen frågan detmötet. kommer forsk-är om att satsas

ning och utveckling Virtual-Reality-teknik, VR, justt.ex.av som
stöd för demokratiska datorgenereradVR värld iprocesser. en
vilken användaren upplever sig och dagagera. investerarIvara
Nintendo och ochSony andra speltillverkande företag gigantiska
belopp sådan teknikutveckling. Andra kraftfulla satsningar
inom VR-området sker för militära ändamål.

Och ändamålet bestämmer användbarheten. delDen av sam-
hällets infrastruktur ska bära/ förmedla demokratiskasom proces-

måste till det syftet. tekniskaNya tillämpningarser måsteanpassas
utvecklas för demokratistödet. Vill ha ishockey måsteman man
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hundrabyggsdetför konstis.kylanläggning Attmedrinkbygga en
demokratihaVill måstehjälperstället inte.fotbollsarenor i man

för demokrati.byggaman

några reflexionerFolkets röst-5.6

tänker"folkets-röst-tekniker"anhängarnaförsiktigaDe mest av
ämbetsmänför politiker/brakanbara rösten"sig attatt vara

flera beslutssituationer. Defaktor bland itillkänna mestensom
folket,demokratiskaenda riktigthävdar detradikala närär attatt

får bestäm-ocksåfram, faktisktfiltreraskanverkligendess "röst"
liggerdirektdemokratins. Denståndpunkten liggerDen närama.

styrelseskicketdemokratiskadetAthens, därdet antikaockså nära
Rådet,viktigaLedamötersedan. iuppfanns för år2 500 organ som

medborgareallafördärdomstolar och magistrater utsågs att ge-
Mandatperiodernalottning.påverkachanslika varatt genom-

tillkundeoch regel intekorta utses en nypersonsammasom
Heldperiod. 1995

folkets-röst-inslag imöjligt integreraockså störreDet är att
representativhelhetför befolkningensdemokratiska Enprocesser.

ska alternativen preci-frågorna:formuleraskulle kunna Hurgrupp
skaoch hur partiernafrågorvilkafolkomröstningi Iseras en --

vilkaståndpunkterredovisa Iinför val tydligt sina ämnenett
faktaunderlagväljarna bättrebehöver

"folketsgenomslagfrågan hur starktgivetNågot somsvar
Även formulerakansjälvfalletfinns inte.börröst om man

starkare integri-ochfler deltagarerimliga principer "Jutypenav
genomslagstarkare sådestobeslutsprocessderaskantet geman -
användaallstumregler. Väljerblikan det inte än attmanmer
sammanhang:sittgenomslaget bestämmas iteknikersådana måste

folkets-stöd harstarktberörsmänniskorfråga Vilka HurVilken
människorbland dessaröst-förfaranden etc.

folkets-röst-teknikerifrånSamtidigt kan utgå att omman
demokratiskadenförnyelsesyftande tillreformlanseras avsom en

medlinjegenomslag.tydligtnågorlunda Ifordras ettprocessen
medborgarna måstegenomgåendedenna ettgesatttesrapports -
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reellt och direkt inflytande de politiska besluten vill jagövermer -
understryka risken med folkets-rost-förfaranden inte blirsom

demokratisk fernissa. kan tänka förfarandenManän sigmer som
utnyttjas inom för den gamla parlamentariska modellen såramen

den stärker medborgarnas misstro politiken.att snarare mot
Om regeringsparti beslutar genomföraett att t.ex. en

Deliberative Poll, småningom väljer politisk hand-men en annan
lingslinje den folket försätteranvisade, denän sig i svårsom en
situation. Regeringsförslaget måste utomordentligt väl under-vara
byggt för undgå kritiseras odemokratiskf. Rege-att att som
ringen riskerar också anklagas för ha dennaatt att arrangerat
Deliberative Poll, inte respekt för folkets vilja för bättreav utan att
kunna manipulera den. lättare förDet partistrategernaär att
hitta vinnande för redan utstakad politik pake-argument en att-

och sockra dentera de hurprecis medborgarna tänker.när vet-
bruk folketsEtt röst-tekniker förkastligtsigannat av tersom

spela folket.Svarte med finnsPetter frågorär Detatt s.a.s. som
tycks olösliga bara har impopulära likvälsom svar men som- -
fordrar politiska beslut. kan handlaDet motsättningt.ex. om en
mellan industri- och miljöintressen. välScenariot känt från såvälär
Västeuropa USA. ska dras, flygplatsEn ellermotorvägsom en en
avfallsanläggning ska byggas, schaktningsmaskinernanärmen
rullas fram har miljöaktivister ockuperat området. Ledande
politiker har välja mellanatt

sidanå och sannolikt våldsam polisinsats förstorena en att-
bort aktivisterna, med risk för personskador och dålig publicitet,
följd långvarig och dyr bevakning byggarbetsplats,av en storav en
och

andra sidan efter,å dvs. offra de redanatt attge pengar som-
investerats planeringi och projektering, betala skadestånd tillstora
byggföretagen för kontraktsbrott och skaffa rykte försig politisk
svaghet.

kan det framståDå bekvämt låta folket träffa detta obe-attsom
hagliga val. Medborgarna får handenSvarte Petter i de folk-när
valda har försatt sig i omöjlig situation. beslutEtten attom
folkets röst"-tekniker ska användas således nödvändigtvisinteär
demokratistärkande. avhängigt vilka frågorDet hanterasär som
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samhälls-akuthandlardetoch,teknikermed sådana när ettom
släppsmedborgarna in.vilket skedeproblem, i

direktdemokra-reformförsökför alla igiltiglikaVarningen är
direktdemokratiska inslag iEuropa-rådetsanda.tisk I rapport om

sådanaslutsatsenstyrelseskick självaländernaseuropeiskade är att
missbrukas:inslag vanligen

directlittledoinstitutionsExisting systemto aencoarage
decision-makingpoliticalwouldwhich indemocracy give tosaya

only thebecauseordinarily have indowhocitizens rarestnot a say,
doesrulinghe hela zfthepopular majorityallowtheydo vote toacases

hepopulartheconclade that continuesfairIts tovote atowantnot one.
wherehyrather thanfor the excerisegovernment to power meansameans

of directcarl thepeople Instrumentsthe governments power.can
ofof Councilthe 1996.member Europe,thedemocracy in states
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Cyberdemokrati6

deltagan-medborgaresför allaIT-stödutvecklasatsningEn att
flyttas inutsträckningpolitiken i vissfordrardemokratinde i att

tekniskttillgängligt,vidareförutsätter görsnätetDetnätet. att
grundläggande investe-medborgare. Vissaför allapraktiskt,och

bl.a.:innefattardå Demåsteringar göras.

förtillgängligtÅtgärder blirpraktikentill ileder NätetA. attsom
ekonomisktför deöverkomligasigkostnadertill ävenalla tersom

olikalösas mångadetpraktiskt kanRentsvagaste grupperna.
medborgarevissabli åtminstoneslutresultatet måste attsätt, men

studiematerialochutbildningteleabonnemang,får datorer,
subventionerat.

ochÅtgärder församlingarfolkvaldaallatilllederB. myn-attsom
beslutsunderlagenfullständigaoch debeslutbåde sinadigheter gör

inskränkningarNödvändigatillgängliga via Nätet.allmänt
självfalletupphovsrättsregler måsteochsekretess-bl.a.grund av

realiserasoffentlighetsprincipenbordeför övrigtgöras, men
IT-stöd.medallvar

vidaresedanhur kanbörjan. Frågan är:A-B manvore en

Hindren6.1

revolutioneraför inteutveckla,IT-stöd kanmed sägaAtt attman
häv-IT-konsulterochdataföretagharverksamhetorganisationers

sigvisathar gångerFörutsägelserna mångaflera decennier.dat i
möjligatekniskt något ändärför detfrämst äröverdrivna, annatatt

IT-möjliga.mänskligtdvs. detanvändarna,förmöjligadet
utvecklaskanorganisationerhur ärbeskrivningarbranschens av

medleverpraktikenoch oprecisa.svepande Ioftaf.ö. en
högstfunktionochtill sin ärmängd organisationer natursom
därmedmed ITförändra dem äroch förutsättningarnaolika, att

varierande.starkt
och förutsättningar. Före-målharmarknaden sinaFöretagen/°

medfritttämligenhandskasrättsligagivnakan, inom ramar,taget
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sina formresurser materiella vården, kunskaper och vissav en
mängd arbetstid anställd. Målet entydigt: hela tidenärper att
producera något "bättre" marknadensär perspektiv. Härsom ur

väldiga IT-stödd förnyelse alla slag.satsas summor av
° Myndigheter har andra förutsättningar. producerarDe för

medborgare, förinte kunder. offentligaDen sektorn kan således
effektiviseras,inte vad informationsbehandling beträffar, samma

företag. självasätt verketI begreppet effektivitefett ärsom
mycket problematiskt inom den offentliga sektorn detimer än
privata näringslivet, eftersom måttstocken i myndigheters
verksamhet inte alltid kan eller bör ekonomisk. varjeFörvara
myndighet krävs definition, grundad moraliska ochen egen
politiska värderingar, vad ska effektivt. Nazitysk-görasav som
lands myndigheter i Vissa avseenden fasaväckande effektiva.var
Inom myndighetssfären investeras dock belopp i IT-stöd,stora
främst med inriktning verksamheten småningom ska bliatt
billigare.

° Den organisation kan kalla "samhället demokratisom -omfattar alla medborgare samtidigt vilar på/förut-som men som
delar den offentligasätter sektorn har ytterligare andrastora av -förutsättningar. kapitlenGenom kring1-3 dessa. Härresoneras

praktiskt ingenting IT-stödd utveckling,satsas taget trots att
organisationen visar ständigt fler tecken försvagning det-medborgerliga verksamhetens förutsättningärengagemang som
fortsätter att avta.

slutsatsernaOm föreliggandei ska sammanfattas irapport en
mening handlarså den anmärkningsvärd brist kun-om en
skapsutveckling inom området IT/demokrati. Praktiskt allataget
informationsprocesser samhälleti utvecklas radikalt med IT, men

folkstyretsjust informationsprocesser undantag. Därutgör stårett
det stilla. Varför förklaringEn maktspelsperspektiv har redanur
diskuterats de personer/intressen inom för dagensatt som- ramen
demokratiska institutioner kan det starkaste inflytandetutöva
rimligen varje genomgripande förändring hotser mer ettsom -det finns uppenbarligen fler.men
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problemT-mognadensI6.1.1

offentlig debatthar någondet inte uppståtti SverigeAtt om
bristandedöma ocksåalltdemokrati berorelektronisk attav

samhälls-ochjournalisterpolitiker,deIT-mognad hos statsvetare,
fördeNormalt intressevisarborde diskutera.debattörer stortsom

statligademokratiska Nyadenförändringidéer processen.avom
folk-inriktningmedforskningsprojektochutredningar nya

reformförslagföljd olikafortlöpande. Sominitieras avenstyret
deltagare.engagerademeddebatterständigt mångauppstår nya

obefintligadetdömahar dock,demFlertalet närmastatt avav
kvalifi-frånvaronochIT-områdetför politik justintresset av

utformas,bordeIT-samhällethurcerad debatt ut-svagtenom
faktisktnätverkmöjligheter datorer/för vilkaförståelsevecklad

tidbetydligtarbetetpolitiskadagligadeterbjuder. I ägnas mer
spridakanmed teknikhotITdiskutera att man nyatt som -
brytabrott,uppvigla till spionera,kanoch barnporr,rasism mot

människors integriteteller kränkaupphovsrätten än som-
Olssonsamhällsförbättring. 1996förinstrument

ändå förs hittardemokratistödITdiskussionDen somsomom
eller IT-samhällsengagerade teknikerfrämst blandsåledesman

samtidigt måstedel intressespecialister. Här sägs manmenaven
ochsamhällsinstitutionerkunskaperderaskonstatera att om

begränsade.oftasociala ärprocesser
diskute-icke-teknikertilltillfällen då lyssnatjagVid de som

famlaförefallit sigdemharför demokratinIT-stöd många avrat
vidareförorienteringspunktersaknatharokändfram Dei terräng.

kon-deblockerats.därmedtänkandet har Närochresonemang
för Sverigesordnakanmed ITinte stormöteattstaterat ensman

med ITellermedborgare,röstberättigademiljoner poängenattsex
dvs.eftertanke,demokratimedmedansnabbhet ärpoängenär

konstaterandetförstaDetlångsamhet, brukar uttömt.ämnet anses
talaskaallamedriktigt,naturligtvis stormöte attär menarmanom

IT-diskussionför denrelevanssamtidigtsaknartill alla, ommen
världen.andra delarfaktiskt ipågårför demokratinstöd avsom
före-egendomligadentycks byggaDet argumentetsenare
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ställningen datorerna själva, inte medborgarna,att skulle varademokratins aktörer.
Där diskussionen slutar borde den börja. Vad fordras förnu att

igång den

1.2 Maktens läsningar

Varje demokratireformstörre måste i utsträckning vilastor -och betydande effekter för offentlig förvaltning. Den vill- somförändra behöver ha byråkratin med sig.
Svensk statsförvaltning ochär självständig. Dengott ont

lagar, inte ministrar. Myndigheternastyrs har allmäntav av sett
kunskaper ochstörre utredningsresurser den politiskaän nivån,

dvs. regering/ riksdag. Det tröghet i allt förändrings-ger storen
arbete verkligen ingriper i statsförvaltningen.som Varje större
reform rullasmåste utdragen lagstiftningsprocessgenom en
hjul motsträviga ämbetsmän kan, de tyckersom sig hanär anled-
ning, ständigt fler käpparsätta Datoriseringen offentlig för-av
valtning i allt väsentligt bestämd/utformadär ämbetsmän,avibland direkti strid politiska beslut och intentioner. Olssonmot
1985

politiskaVår kultur bygger i själva verket åtminstone vad-statsförvaltningen beträffar myndigheterna har initiativet.att I-förväntasSverige kallat Toppledarforum initieraett IT-stöddorgan
förändring ei Ordförande i Toppledarforum estaten. visserligenär

Åsbrink, 4finansminister de övriga ledamöterna chefer förmen är
de och/ eller strategiskt viktiga förvaltningsmyndigheterna.stora
Dessa myndigheter har också för alla projektansvaret som
Toppledarforum driver.

Sannolikheten för detta ska djärvanågraatt organ ta grepp -avskaffar myndighetert.ex. företräddaatt man iärsom gruppeneller åtminstone kraftigt beskär deras anslag/ revir för-är-svinnande liten. Hittills har det inte diskuterats.ens
Mellan skål och erkänner praktisktVägg alla direkt be-taget

rörda politiker tjänstemän de gamla strukturernasom att- är .-omöjliga rubba. kanMan modernisera denatt statsförvaltning vars n
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grund Axel lade, kan den medOxenstierna t.ex. utrustaman
datorer, kan deninte med ändamåls-ersättamen man en ny, mer

förändringsmotståndetenlig. starkt kommunal förvalt-Hur iär
ska låtaning jag vill, kommuner-intenär ärosagt, statenvara men

utsträckning låsta. Alltför mycketi kommunal verksamhetstorna
finansierad, reglerad och kontrolleradär staten.av

Organisation och /T6.1.3

finns åtskilliga studier omfattandeoch teoribildning kringDet en
benägenhet/ förmågaorganisationers Flertaletutnyttja IT.att

sådana företag,sikte hindraringet medansatser tar attmen man
analyserar det demokratiska samhället organisa-samma grepp som

brittiska forskarna Christinetion. Bellamy och John TaylorDe A
datoriseringendiskuterar brittisk statsförvaltning hjälpmedav av

begreppen informatisering och transformering.automatisering,
Bellamy/Taylor har frånde hämtati sinBegreppen1998. tur en
MIT-studie: Scott Morton, 1991.

Automatisering innebär, enkelt uttryckt, med ITgöratt man
detsamma tidigare gjordes förhoppningenmanuellt, deti attsom
ska fortare och/ eller bli billigare.

Informatisering betyder lär medi organisationen sigatt attman
fullgöra uppgifter liksom höjaIT sina kvalitetensätt,ett nytt att

arbetet fånga/ informationi denutnyttjaatt storagenom som
datorsystem Svenska s.k. medborgarkontor är ettgenererar. exem-
pel. stället för besöka försäkringskassan,och ordningiI att tur
arbetsförmedlingen och lokala skattemyndigheten kan medborga-

alla ärenden medborgarkontoret, därsinauträtta sär-treren en
skilt utbildad dator kontakttjänsteman via med deistår tre myn-
digheterna. försöken med medborgarkontor blivitAtt inte mer
framgångsrika beror bl.a. flera myndigheter, polisen, haratt t.ex.
valt delta. kraftinte Politisk dem saknas.tvinga Ettatt att annat
exempel myndigheten snabbaremycket upptäckerär som
förändringstrender fortlöpande statistiska bearbetningargenom av
innehållet dagligen uppdaterade databaser, eller frami sina tarsom
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andrasamköra medhelt kunskap sina registerattgenomny
myndigheters.

frigör frånTransformering innebär organisationenssigatt man
återuppfinnerdess regelverk och arbetsmoment ochstruktur, s.a.s.

fort-från innebäraverksamheten grunden. kanDet t.o.m. att man
uppgiftuppfinner verksamhet för varjesättningsvis ny somen ny

politiskakan fordra moraliska ellerska lösas, vilket i sin tur nya
för fråga kan socialtjänstenställningstaganden. stället "HurI att

effektivare hjälpa medborgare kanmed utnyttjande IT A manav
myndighets-från möjligheten radikalt förändra helautgå att

livssituation prägladstrukturen: "Med tanke medborgare Azs -
borde det offentliga helhetproblemen och hurZX, Y somav -

honom.möta/behandla
förIT-stöd demo-frånvaro forskning och utveckling kringI av

förtroendevalda/dekratiska hamnar de instititioner somprocesser
fatta samhälleliga dilemma.ska beslut IT-satsningar i Deettnuom

behöver ställasförutsättningar bedöma vilka kravsaknar att som
offentliga förvaltningen. kantekniken, användarna och den Man

från funktionerallthypotetiskt tänka krav i generationsig nästa
formuleringar skolanskommunikationssatelliter till IT inya om

läroplaner.
för ökade inslagskulle kunna beredaDen satsning vägen avsom

omständigheter innebäraelektronisk demokrati under allamåste
fordrasrisktagande. beslut investeringar ivisst Det storaett om

för den demokratinsåväl teknik kunskapsspridning nyaattsom
samtidigt denna demokratiska kunna realiseras, inteännusom nya

IT-stöd för demokra-entydigt låter beskrivas. Forskning kringsig
för felsatsningar minskarinnebära riskernakan docktin att avse-

kvalificerat kunskapsunderlag satsningarna imåsteUtanvärt.
viktiga avseenden ske blindo.i

Understrykas bör problemet svårigheten bedöma kon-attatt -
ellersekvenser olika handlingsalternativ inte svår-är nytt merav -

finnsför beslutsfattarna bara därför medlöst de politiska IT iatt
politiker oftabilden. bl.a. Rothstein har påpekat tvingasSom Bo

för-fatta utifrån bristfälliga kunskaper. illustrerar medbeslut Han
ochsvarspolitiken. försvaret bäst ska organiserasHur utrustas
dockberor vilken det ska inteVimöta. när,vetsorts angrepp
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för för-underlagmöjligaeller hur kommer. Bästaett angreppvar
därmed kvalificerade intesvarsbeluten gissningar,är mer.

framtiden sig -ingetkan i -iRothstein inte inAtt1998 ärse
huvudmålpolitikensförbra politisk passivitet. En ärargument av

framtiden.påverkajust att

övningsområdeFolkrörelsen6.2 som

verkligen tillgodogörsamhället sigkan dröja längedet innanAtt
vilket teknikhistorien visarmaximalt teknikoch utnyttjar attny -

förefaller denflera orsaker. sådanofta kan hadet Engör vara-
forskningenstillämpade ingaDet FoU-resurserMoment 22. satsas

beslutsfattaredärför ledandeför demokratin inteIT-stöd att
fårföreligger, och deförstår vilka möjligheter inte synsom

kanmöjligheterna förrän sådana FoU-insatser närmaregenom
områderäkna med dettakan inombeskrivas. Visserligen attman

demokratiska tradi-den svenskahel del utlandet,lära menen av
utländsk forskning kringsärdrag.har allt sina Någontionen trots

folkrörelseprofil kanför demokrati med starkIT-stöd t.ex.manen
med.räknainte

Sydsföreningsfolkför skriverbok ForumInternetI en om
förordet:Sandberggeneralsekreterare iSvante

knutna tillöverdrivna förhoppningarfinns Internet. HärmångaDet
detfloskler, mode, ytlig/Jet ochfinns också Men artrams.massor av

världfolkrörelsernas knytaperfekt verktygsamtidigt iså ett attatt mer
användaaldrig läramed varandra funnits.manniskor sigihop Att

självklarhet. Truedssonmöjlighetdenna 1997måste vara en

effek-medlemmarrörelsensmed knyta ihopOm attmenarman
sänd- ellervarandra,skicka meddelanden till viakantivare t.ex.

ställettvekan idiskussionslistor, har Sandberg Omrätt.utan man
bligrundläggande kanfolkrörelsen meningi nät-att mermenar

kandemokratiskakärnverksamhet ochburen, dessatt processer
för tidigtdå hanflyttas till Internet,över är ute.

för ambitiösatänkbar miljöfolkrörelseEn mervore annars en
för demokratin.försök med IT-stöd Denpraktiska utgör ett stort
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nätverk individer har åtminstone minimumav som ett av engage-
erfarenheterDe kan dra sådanmang. rörelsegöraman attav en

kraftfullt IT-stödd borde ha åtminstone viss relevans för mycket
vad antalet medborgare beträffar demokratiskastora - processer.-schematiskEn bild folkrörelsens verksamhet visar de med-av

lemsmöten eller studiecirklar vilka gräsrötterna" sigsättergenom
viktigai frågor och ställning. Valda företrädare Vidarebeford-tar
sedan till distrikts-, regions- eller riksnivå medlemmarnasrar upp-

fattningar. det fungerarNär väl får dessa uppfattningar effektivt
genomslag i agerandet hos riksledning och anställda ombudsmän. I
åtminstone två avseenden kan sådan demokratisken process
stödjas med IT. det förstaFör kan medlemmarnas diskuterande i

eller mindre utsträckningstörre skötas elektroniskt, viat.ex. e-post
och/eller video-konferens, vilket innebär de kan ha färre riktigaatt

ställeti kommamöten desto bättre förberedda till dessa. Medmen
IT kan medlemmarna således "sköta" sina insatser i rörelsen denär
själva har möjlighet delta obekväma arbetstider eller denatt trots
bundenhet vid hemmet bl.a. småbarnsföräldrar kan ha. Försom
det andra kan medlemmarna med IT-stöd följa, betydligt
effektivare, frågornas behandling vidare organisa-upp genom
tionen. Anklagelser toppstyrning, manipulationer ellerom
tjänstemannavälde brukar alltid dyka med eller grundupp utan- -i rörelser. Om alla medlemmar får möjlighetstora via nätetatt
följa, i detalj de önskar, frågornasså beredning inför regions-om
eller riksmöten och sådana sedan direktsänds bordemötenom
förtroendet mellan medlemmarna och ledningen kunna stärkas.
Självfallet finns det också möjligheter och be-näratt, om man ser
hov sådana, ordna medlemsomröstningar olika slag.av av

radikalaMer experiment med utveckla folkrörelsearbetetatt
Ärkan också tänkas. de grundläggande mötesformer utveck-som

lades folkrörelsernasi barndom lokala medlemsträffar och-mindre studiecirklar fortfarande de ändamålsenliga närmest-
diskussioner längreinte behöver föras i realtid och geografiskanär
avstånd förlorat betydelsesinnärmast Kanske elektro-är större
niska medmötesgrupper, eller mindre modererade åsikts-mer
utbyten, föredraatt
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mänskliga komponentenDen6.3

påpekatstidigarefordrarförändrande änDemokratins mersom
medborgare,alltidbehöverDemokratintekniska mensystem.nya

ifunktionärentypiskedenfunktionärer. Omalltidockså nu-
troniskaeledenkanrösträknaren, såpolitiskavarande ärprocess

diskussionsledaren.moderatorndemokratins vara -
förasdiskussionbrakanmycketEndast småi utanengrupper
behovetuppenbart blirdestomoderering. Ju större avmergrupp,

densamhällelig inivå,meningsutbytet. Pådisciplin iochordning
skäl hårtuppenbaramodereringendebatten,offentliga sty-är av

elleroch/initieramöjlighetenpraktiskadenharrande. Några att
harmedborgarnaochmeningsutbytetoffentligadetregissera vant

domineraropinionsbildareskaralitentämligenvidsig att en
scenen.

samhällsredak-ochnyhets-journalistersköterdagI stora
gatekeeperskallademodererandet. Så avgördeltioner stor aven

ochhuroch debatterasbelysasskafrågor när,vilka vem.avsom -
egentligenledareredaktionellahurfråganintressantaDen om

relevansdet harhär,behandlasskafungerar inteochtänker men
samhällskritiker iframställningen mångasåfortsattaför den att

hävdartidigarepåpekatspunkt.denna Somskjuter sigdag in
sinsemellanvästvärldenhelaintellektuellaochforskare över som-

massmedia intejournalister/politisktdjuptmå attoensevara -
kändainternationelltBlandfunktion.demokratiskafyller sin

Lasch,ChristopherChomsky,kan Noammediekritiker nämnas
Bourdieu. SverigeIoch PierreFallowsGaleano,Eduardo James

Maria-Piadebattörerskildaideologiskt vittanklagar så som
ochElmbrant JanBjörnOlofGuillou, Petersson,Boethius, Jan
förmassmedialängremycketkundelistanMyrdal- attgöras -

reformeringtilluppgift.demokratiska Mångavansköta sin ansatser
ochradioTV,ocksåinnebärdemokratiskaden attprocessenav

moderatorerställningdominerandeska berövas sintidningar som
debatten.offentligadenav

elektroniskförförespråkarevissatolka åtminstonekanMan
viktigaandraochvalrörelserönskardedemokrati så attatt

åtminstoneintvingasdemokratiskadeni processenmoment -
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delvis fora-i där etablerade samhälleliga eliter kaninte styra/
filtrera informationsflöden det dagi sker via TV, radiosätt som
och tidningar. Bakom sådana krav behöver inte ligga konspira-
toriska föreställningar dagens nyhetsmedia medvetet vilse-attom
leder medborgarna i politiska frågor. tillNärmare hands ligger
konstaterandet medierna har blivit alltför dominerande föratt att
invändningsfritt kunna utföra klassiskasitt bevakande uppdrag.- -Det uppenbarligen omöjligt för nyhetsmediaär hålla sig bak-iatt
grunden eller vid sidan samhället, och därifrånav rapportera om
vad händer, det händer samhälletinär i så utsträck-som som stor
ning utspelar sig i just nyhetsmedia. de viktigaNär politiska ut-
spelen DN Debatt stället föri politikensgörs i fora haregna
förutsättningarna för den demokratiska avgörandeprocessen ett

ändrats. Massmedia bådesätt producerar och regisserar den offent-
liga debatten och blir därmed mycket moderator. Visser-änmer
ligen massmedia inteär många, förutanen men gemensamt
dessa moderatorermånga de inte kan1är inte2avsättas,att
arbetar -interna diskussioner och beslutöppet verksamhetensom
inriktning skyddas lika omsorgsfullt mediaföretagi i andrasom
företag, och de uppenbarligen3 har fler förmålatt ögonen än
främjandet samhällets demokratiska Mediaföretaget måav process.
sälja tidningar eller TV-program till publik, det säljeren men sam-
tidigt publik till SchimpansenOm Ola ellerannonsörerna.en
noshörningen Nelson lockar publik till nyhetsprogrammen så
kommer Ola och Nelson beredas Medieföretagensatt utrymme.

har makt de bestämmerägare vilka gatekeepers/ åsiktergenom att
släpps fram. harDe samtidigt egenintressen bevakasom att -gällande allt från beskattningsprinciper och andra frågor kring

företagandets villkor till yttrandefriheten. ambitionerHär ryms
rimligen förknipparinte med den idealiske moderatorn.som man
diskussionAtt modererad kan i IT-miljö betydaär mycketen

olika saker. kanDet räcka med moderatorn bortatt sorterar
oacceptabla enligt förvägi bestämd definition inlägg. Deten- -kan också betyda aktivt deltagande/ styrande debatten:iett mer att
beordra kortning inlägg, bort upprepningar eller in-attav sortera
lägg kan tyckas irrelevanta. Och det kan betyda helhets-som ett

för debatten vilket kan nödvändigt mycketiansvar vara stora
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sammanfattarfortlöpandedär moderatorndiskussionsgrupper
formulerar frågor ochhundratals inlägg,innehållet i egetnya

meningsutbytet framåt.driverinitiativ
interaktivförsök utvecklaalla storskaligaI att en ny,mer

och medborgarnavilken politiker/demokratisk i experterprocess
modereringsfunktionendialog kommerutvecklar att varaen

och Deliberativeden vidcentral, Citizensprecis Jury-ärsom
ledare, vetenskaps-Poll-förfaranden. kräver politiskaOm man av

med-meningsutbyte medoch de deltar imän ettexperter att
omfattning frågaförsökets möjliga bl.a.borgarna blir omen

diskussionen kunnahypotetiskt skullemodereringsresurser. Rent
eftersomfordras uppenbarligen,föras nationell nivå. Då ett

inläggförsök hundratusentalsframgångsrikt skulle generera
kraftfull antalfrån moderering.dagligen medborgarna, Ett stort

fortlöpande överblickaopartiska människorkunniga och måste
fårledare/sammanfatta medborgarnas inläggoch så experteratt en
sådanrealistisk möjlighet svara/ Föratt att genom enreagera. man

förtroende denupprätthålla medborgarnasska måste varaprocess
och all relevantgenomskinlig. Alla inlägg in-maximalt öppen/

moderatorernatillgänglig för medborgarna,formation hållasmåste
finnahög och ledarna sig iarbeta med integritet måstemåste att

önskemål.folkmajoritetensutsträckning tillgodoseslutligen i viss
betraktasfår, tills vidare,modell åtminstoneDenna som en

för försöka realisera den saknas:utopi. Förutsättningarna att ens
för kommunikationsådanteknisk utrustning måste samma

telefon medborgare och modera-eller har dag,spridning TV isom
utvecklas fördatorprogramutbildas och sig, måstemåste övatorer

befolk-förvälmodererade Sverigesändamålet. det stormötetAtt
medhindrar dock intedag sig utopining i attter mansom en

experimenterande sökerdemokratisktforskning och om/utröna
fungera.modererade kanhur stormöten

Åtminstone genomförts.försök skalahar ii USA något större
The National ElectronicberättarIlshammar Opentvå.om

Clinton-initieradeshttp://130.11.54.41/meeting/Meeting av
för allasyfte skapa debattadministrationen i öppenatt omen --

användaalla borde IT.federala administrationen nivåerhur den
Alabamapågick veckor. Constitution Projecti tvåDen
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http://www.auburn.edu/alacon.html elektroniskt endags-ettvar
februarii handlademöte 1996 delstaten Alabamas för-som om

fattning. Via moderator vid lokala kunde inlägg vidare-mötenen
befordras till särskilt utvald panel. Ilshammar 1997en

6.4 Den programtekniska komponenten

Att igenom och analysera utvecklandet sådana datorprogramav
kan ha relevans för elektronisk demokratisom temat vore en

gigantisk uppgift. IT-tillämpningar och stödergenomtränger
ständigt fler ekonomiska och sociala aktiviteter. Forskningen har

enastående ämnesmässig och tematisk bredd.en
försvinnandeOm små FoU-resurser sådansatsas program-

utveckling direkt syftar till IT-stöd för demokratin, såsom
investeras desto i för sådant effektiviseramer nya program attsom
och utveckla organisationer, stödja elektronisk handel, underlätta
lagring/ återsökning/ bearbetning information, stödja pedago-av
giskt arbete och generellt förbättra datornätverken desåmera att
blir "intelligentare" eller kan bära allt sofistikerade informa-mer
tionstjänster. dessaInom och rad andra områden utvecklasen pro-

skulle kunna utnyttjas -i eller mindre modifieradgram som mer
form stöd för den enskilde medborgaren och/eller stödsom- som
för demokratiska kan detHär bara bli fråga någraprocesser. om
slumpmässiga nedslag för illustrera detta förhållande.att

6.4.1 OmstäI/ningar och utveckling i näringslivet

forskningDen sker kring IT-stöd för beslutsprocessersom rena
utgår normalt från företag, åtminstone deni lösningarnamånmen
syftar till kreativitet och konsensusbyggande har de uppenbartett
intresse demokratiperspektiv.iäven hel delEn dagisatsasresurser

utveckla datorprogram ska stödja problemlösningatt som -eller andra kreativa i skaHur "bolla medprocesser grupp. man-idéer så verkligen utnyttjar den samlade kunskapen ochatt man
fantasin hos eller100 200 Försökpersoner med därstora grupper

deltagarevarje sitter vid dator och skriver inlägg ien anonymt
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diskussioner inlägg omedelbart blir synliga för allasom en-
skärm visar psykologiskaåtminstone hinder formistor att av-

etablerade hierarkier kan övervinnas. Deltagarna läser alla inpass -från den tillassistentens verkställande direktörens medyngste -
allvar. Och den faktisktassistenten vågar sig.samma yngste yttra
finns antal succéhistorierHär bl.a. flygtill-iett svang, en om

verkaren medBoeing IT-stöd för problemlösandet ska hanyttsom
konstruerat flygplansmodell ungefär uppgifterna gåren ny

halvaisär den normala tiden och till dramatiskt sänkta kostnader
jämfört med tidigare modeller. Sådana historier ska säkert medtas

salt, det uppenbart kunskapsintensiva företagären nypa men att
med framstegIT-stöd dettainom område. Arbetet integör utgår
bara, eller främst, från möjligheterna utnyttja IT. Detens att
hämtar också från forskninginspiration kring ledarskap och
organisationsmodeller.

managementskola tillbakaEn Edwardsgår W Demingsom -
amerikansk forskare paradoxalt fick genomslag istörsten som nog

har fått flera förnyare.Japan år kanske kändeDensenare mestu
Peter bok The FifthM Senge. DisciplineHans Theär Art 8C-

of ThePractice Learning frånOrganization 1990 argumenterar
för icke-hierarkisk företagsledning och har blivit modernen en
klassiker. idéer hur medarbetarnaSenges ska hanteraom
motsättningar, utveckla kollektivets kreativitet och fortlöpande
"lära lära tillsammanssig har rimligen också relevans för pro-

syftar till politisk/ social problemlösning. Waltoncesser som
Senge1986, 1990
närliggande forskningsområdeEtt kallas engelska

"Participatory och handlarDesign hur användarnaom storaav
tekniska krafti kunnandesitt arbetsprocessen skasystem av om
bli delaktiga och styrande utvecklandeti arbetsredskapt.o.m. av
och kringrutiner. Enkelt uttryckt ska öka både effektivitetenman
och arbetstillfredsställelsen de tekniskaattgenom syste-anpassa

efter användarna och inte, den auktoritärai traditionen,men som
detvinga anställda sådana tekniska lösningar ledningensom

har valt. Inom Participatory förDesign övrigtensam anses
Skandinavien ha ledande Schuler/Namiokaposition. 1993,en
Besselaar 1998
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Intelligens i näten6.4.2

medhur det kan primi-surfatAlla svårtnätet attvet varasom
skräpoch alltbland alla trivialiteterweb-läsare hittativa rätt

han/honsurfaren oftahinner innan nårdagInternet. I tröttna
för och tolkningweb-verktyg sökningUtvecklandet på-målet. av

företag lyckas kande tjänadock med intensitetgår stor som-
effektiva/uppenbarligen alltverktygen blirmiljarder och mer-

precisa. många.Ansatserna är

Sökmotorer

definiera sökområdetmed logiskaMöjligheterna avgränsningaratt
helstförfinas praktiskt hur långtför kanweb-läsaren taget som -

avanceradealltmersvårighetenhär ligger i görasnarast att program
lös-YahooS.k. länkbiblioteklätta använda. som är annanatt en

bedömt inne-upprättade människor tittatde på/ning, är somav
byggerweb-platser. Ytterligare variant AI-veten-hållet en

"förståsökmotorn kanvilkaskapliga tillämpningar engenom
dagstidningarsocialdemokratiskafråga Vad skrevenkel om

förra och sökapensionsuppgörelsen året svaret.
tillämpas redanolika språkmellanAutomatiserad översättning

katastrofalt,iblandibland hyggligt,och resultatet blirInternet
utvecklingenframåt. snabbthär det gårgår Huräven vetmen

värde kanblir, destobättre sökmöjligheternaingen, störremen
för medborgarna.politiskInternet resurssom

Push

medborgarenmöjligt för användaren/Pushteknologin detgör att
eller mindresurfaren valt medHittills har"Övervaka nätet. mer-

han/ honhemsidor eller nyhetsgrupperresultat vilkalyckat som-
uppkopplingstillfälle. Med "pushska besöka vid varje prenume-

datorprogramprodukter/stället antal Etti ämnen.ettrerar man
använda-de områdeninformationsflödebevakar inomnätets som

filosofipolitiskitaliensk fotboll tillintresserad allt frånärren av -

146



OLSSONANDERS R

kärnkraftsteknikeller och levererar skördsin nyheter närav-
användaren begär.så

Cookies

kallade cookies hjälpfunktion kan surfarensSå till-är göraen som
framgångsrik, cookie-tekniken kan också nyttjasvaro mer men av

andra intressenter cookie liten mängd informa-Ennätet. är en
kodad tilltion, datasträng, kan överföras från hemsidaen som en

till hårddisken surfarens dator. TeknikenInternet används
oftast kommersiellt syfte.i kan jämföra med surfarenMan gåratt

Galleriansi butiker. musikaffären han soul ochtittarIrunt
Verdi-operor. han butiken klistras diskret liten lappNär går ur en

cookie hans soul, Verdi. Vid besöken musik-i nästarygg:
affär affäreller dagen efter kommer utbudet frånsamma- -
Atlantic Records och drivor italiensk ligga läckertattav opera

för denna kund.just virtuella butiker kanIexponerat man anpassa
förutbudet individuellt besökare, bara kännervarje veder-man

börandes preferenser. motorintresserade surfarenDen alltsåmöter
reklam för Michelin och Mercedes, medan den idrotts-MRF,mer

intresserade bombarderas med erbjudanden från Adidas och Euro-
sport.

Cookien kan också hemsida kräver lösen-öppna en som annars
ord, vilket surfandet smidigare, den kan samtidigt läsasgör men av
andra vid besök deras webplatser syften surfareni intesom
känner Eftersomtill. cookien information prefe-vårarymmer om

olika finnsavseenden häri integritetsproblem värtettrenser
uppmärksamhet.

Agenter

avancerade cookies de datorprogram brukar kallasMer än är som
därför de utför komplexa funktioner det tycksagenten såatt att

naturligt tänka dem självständiga aktörer. exaktNågonatt som
definition begreppet finns stödfunktionerinte. Vissa"agent" iav
bl.a. ordbehandlingsprogram, försöker hjälpa användarensom
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ständigt och överraskande har kallats Microsoftsätt,nya agenter av
och andra programföretag. medEn uppdrag hjälpaagent att
användaren ordbehandlingsprogrammet rimma, över-av att stava,

eller korsreferera konstrueradsätta någonär in-Merav annan.
dock användaren själv utformar.ärtressanta agenterna som

Olsson 1997
Datorprogram komplexaså deras agerande sigärsom att ter

självständigt dock inom användare har bestämtramar som en- -har funnits länge. har kunnatFöretag köpa och sälja produk-t.ex.
automatiskt med hjälp den tekniska standarden EDI,ter av

Electronic Interchange.Data Låt Volvos datorprogramsäga att
känner skruvarna X slut. sänderDetär vägatt typenav att ta

meddelande i slutet datornät för underleverantörer: Viut ett ett -köper miljon skruvar till högstX pris kronor.Yen typen ettav av
meddelandetOm träffar erbjudande skruvar rättett om sort,av

till dåpris affären automatiskt.rätt Liknandegörs upp program-
för vanliga konsumenter har Internet. Företagprövats som
säljer CD-skivor Via har kunnat utforma erbjudan-sinanätett.ex.
den enligt Viss standard. harKonsumenterna sedan meden pro-

BargainFinder enkelt kunnat hitta den affär säljergrammet som
Springsteens billigast.CDt.ex. senaste

Nyckelordet alltså standard. Varken eller andraär agenten
datorprogram förstår bilder ellerännu naturligt språk. dagensPå
kaotiska World Wide Web därförmåste surfarevarje själv leta upp
alla erbjudanden begagnade cyklar han/ hon villt.ex. göraom om
det bästa köpet. har kommitFörst exakt hurnär överensman om

tekniskt och språkligt erbjudanden/beställningar ska presente-- -
kan agenten över.ras ta

företagMånga och forskningsinstitutioner Världen fun-över
derar hur sådan standard ska och vilka lösningarnu en ut,se

utvecklas olika områden ingen. standarderNär väl harsom vet
etablerats det egentligen främst fantasinär försätter gränsersom
vad kan användas till. kan sökaDe jobb användaren. Deagenter
kan kontinuerligt söka igenom efter botemedelnätet motnya
bladlöss eller immiga bilrutor. Kanske får kärleksagenter som
kan träff.stämma
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Tillämpningsmöjligheterna politiken tycks ocksåinom vara
Ävenoch lovande. den "uppkopplade medborgaren harmånga

hinna informationssökandet, harmed sällan tid/orksvårt att att
skriva brev till politiker, insändare tidningen eller undertecknai
särskilt Med kan sådana hindervissamånga över-agenterupprop.

kan och tusentals e-brevvinnas. Programmet "reagera"ta emot
dagen medborgarens kan sökavarje timmeå vägnar, nätetom av

efter information specifika kan uttala åsikter och letai ämnen,ny
meningsfränder frågorolika medan medborgaren självi görupp

kan fungera filter, betjänter,Denågot annat. som som som om-
bud.

framtidsscenarierna kan missnöjda konsumenter med sinaI
"finna varandra företagsnabbt och tvinga oseriösaagenter att

bättra eller försvinna från det kanpolitiska livetsig Iarenan.
formasoch Agentteknikopinioner motopinioner sätt.samma

tycks därmed öka möjligheterna till politisk mobili-organisering/
underifrån.sering

och beslutsstödSimulering annat

informationsbehandlingmycken blir lättare med ITAtt är uppen-
kan räknabart. och kontrollera stavning,Datorprogram våross

offentligde etablerade makthavarna såvälprecis inommen som
förlitar kvalificeradesektor dag allt dator-privat i sigsom mer

för beslutsstöd skulle sådana kunna utvecklas också förprogram
ochmedborgare demokratiska kan medMan t.ex.processer.

datorns hjälp återskapa samhällelig verklighet vilken effekter-ien
olika politiska åtgärder kan simuleras.prövasna av -

Fördelningspolitiken erbjuder kanske de uppenbaramest
finansdepartementettillämpningarna. har iPå år20änman mer

försimuleringsprogram analysera konsekvensernaanvänt att av
olika möjliga politiska reformer: vad innebär ändrade skattesatser

bidragsnivåer föreller olika kategorier människor dag kan iI man
vanlig använda och komplicerade förPC större mer programen

finansdepartementetsamhällsekonomiska simuleringar deän
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använde, och revolutionerade budgetarbetet,närmast 1970-som
talet.

medborgarenAtt med sådana skulle kunna lekaprogram
finansminister och därmed öka förståelsesin för de samhälls-
ekonomiska villkoren bara tänkbaramånga samhälls-är en av
tillämpningar för simuleringsteknik. Trafikflöden kan simuleras
inför beslut satsningar eller bostadsbyggande. Miljö-väg-om
konsekvenser kan simuleras diskussionen handlarnär t.ex.om
industrilokalisering eller energiförsörjning.

Simulering med dator kan användas frågori tilläven av synes
social holländskeDen forskaren Peterrent Besserennatur. van

illustrerar detta med frånexempel Amsterdam. Omkringett en
tredjedel stadens invånare invandrare förstai eller andraärav
generationen. Tack kraftfullt styrande bostadspolitik harvare en

lyckats undvika getthobildningar, bortsett från boendetman men
har integrationen invandrarna det holländskai samhället varitav
måttligt framgångsrik. Ekonomiskt tillhör invandrarna de sämst
ställda. talarMånga holländska dåligt, inte alls.några fleraEtt av
problem skolormånga tenderar bliär segregerade medatt att

total dominansnärmast antingen etniska holländare ellerav
invandrare. därförDet vanligt föräldrar körär barnsina elleratt -låter dem hand -långa sträckor dag frånvarje till/resa egen
skolan. debatt föräldrarsEn rasistiska skolval har pågåttom
länge.

deltogBesseren i simuleringsförsök vilketi utgickvan ett man
från modell där föräldrarna95% kundeen av attenas om segrega-

skolantion i ondo. Denna förbandär majoritet sigav stora att, om
varje skola hade för hela samhället fördelningrepresentativen
mellan holländare/ invandrare respektive2/3 placera3 sitt barn
i sådan skola. Toleransen för avvikelse låg sedan längs skala:en en

föräldrarnågra skulle flytta barnsina vid minsta avvikelse hollän--darna andelen invandrare blev invandrarnastörre,om omvänt.
Andra skulle det först vid avvikelse,göra och häv-någrastörreen
dade de inte skulle flytta barnsitt förrän det kvar iatt ensamtvar

kategori.sin
föräldrarnaMen 5% gick dettai simulerade sociala experi-av

alltså inte med barnsina i skola där fördel-sättament att en
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för-utgångslägetdå isamhällets. Omhelamotsvaradeningen man
skolai varjerespektive /proportionellt 1 32/3alla barndelade --
siktemedbarnflyttabörja sinaföräldrarnasåledes 5%skulle av

Vadproportioner.fördelaktigare"medskolademin enatt
dessam.fl. visakunde BesserensimuleringarMedhänder attvan

ochskakalyckassnabbt omtämligenföräldrarna systemet5% av
Dekommitövriga 95%fördelning överensdenförstöra om.som

skolor,till någranågon/flyttas koncentrerasbarn5% somsom
föräldrarföranleder devilket ärfördelning,får skevdärmed somen
vilketbarn,flytta sinaförändringtolerantaminst ytter-attmot

tole-föranledervilketfördelningen, ävenskakarligare om" mer
personligtbarn, Besseren,vanflytta sinaföräldrar osv.attranta

samtal 981120
behöverintesegregationenalltsåvisadeSimuleringen varaatt -

med-föräldrarnasresultatetsannolikt inteHollandoch i är av- för-det ikompliceratProblemetval. änrasistiska är mervetna,
analyserasåledeskansimuleringsteknikerMedverkar. manstone

förhållandensamhälleligakompliceradeillustrera vissaelleroch/
för sådanmöjligt. Programhar varittidigare intesättett som

demokratiskastödja denförspecialutveckladesimulering, pro-att
imedborgareförredskapviktigtbliskulle kunna somettcessen,

beslutsfattande.politisktförbärframtiden större ansvarett
självfalletbyggersamhälleligasimuleringVarje processerav

teorierSådanafungerar.ochtänkermänniskorhurteorier om
förklart sigharanvändareallatydligt, såredovisasalltidmåste att

okontro-ellersäkertfullkomligtutfall aldrigsimuleringens äratt
versiellt.

viljaPolitik är att6.5

människorsstödjamöjlighetertekniskakringForskningen attnya
besluts-ochkommunicerandeanalyserande,kunskapsinhämtande,

kommerförsökomfattningen. Mångatillfattande attär enorm
ballongerpumpadehårtIT-branschensmisslyckas, många av

politiskthålla. Denkommerandrasprickakommer attatt men- drakunnamänniskor kommer-Vilkafrågan attintressanta är nu:
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forskningsresultaten Ska IT-stödet"nytta politiskaav genom
reformer integreras deni demokratiska dvs. skaprocessen, man

läggasuccessivt teknik- och kunskapsstöd medborgarnasimer
händer de kanså bära allt politiskt ellerstörre skaatt ett ansvar,

frånavstå försökaman att
diskuteraAtt kring och särskilt för elektro-att propagera- -nisk demokrati innebär balansgång.svår vissaI avseenden hand-en

lar det verkligen i utvecklingen. Försökerett stortom steg man
beskriva konkret hur IT ska utvecklas till förstöd den demokra-
tiska får framställningen lätt drag utopi, bris-processen ett av av
tande realism. Undviker konkreta beskrivningar blirman resone-

andraå sidan abstraktså läsaremånga förstårintemanget vadatt
som menas.

delarDe föreliggande kan föra tankarna tillav rapport som
utopin har tillkommit, förinte beskriva något skaatt snartsom
realiseras för frigöra tanken. finnsDet färdigainga lös-utan att

förningar demokrati,"ny" det finns ochen men ett stort garan-
fruktbart fält för forskning och experimenterande.terat Det som

behövs FoU-resurser ochär politisk vilja lös-nu prövaen att nya
ningar.

Författarpresentation
Anders Olsson.R Född Journalist1953. och författare med
yttrandefrihets-, demokrati- och IT-frågor specialitet. Harsom
arbetat lärareår i medierätt och undersökande journalistiksex som
vid Journalisthögskolan i Stockholm och fem år kanslichefsom
hos ÄrFöreningen Grävande Journalister. sedan verksam1995

fri skribent.som
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Bilaga

IPERBOLES nyhetsgrupper

deordningalfabetisk 33förteckning iföljerNedan överen
månad:underaktivitethadeIPERBOLE-nyhetsgrupper ensom

detskulleförteckningentillintroduktionEnligt971115-971215.
skrivandedock bara I33.genomgången35 rymmergrupper,vara

meddelanden iAntaletantalet 34.stund augusti -98 är grupper-- innehålletkortfattad analysochvarje presente-avenanges,grupp
referatkaraktärharvarje änKommentarerna avmergruppomras.

Sammanställningen/engelskafrån dendirekt översättning texten.
ochAlberto BizziniValbonesi,utförts Simonaharanalysen av

räkning.kommunförvaltningsför BolognaBellagamba,Federica

ochmiljöhandlarallameddelandenbolognøaambiente 23 om-
forskar elleriläkare ellerDeltagarnaföroreningar. är personer som

miljöfrågor.studerar

skämt/vitsarmeddelanden härbologmabarzellette 107 postas--
direktörermänniskor,Allavärlden.från hela somsorters

deltar.hemmafruar,

förmeddelanden dettabolognøubolognabynigbt är101 gruppen--
ochsnabbmatpubar,rockmusik,diskuterarmänniskor somunga

träffarför organiseraharfilmer. Gruppen använts gemensammaatt
UnderIperboliana.kallasIPERBOLE-användare. "serataDeför

liknande aktivitetUppgifterträffar.sådanaordnades nio1996 om
saknas.under 1997

marknad därvirtuellmeddelandenbolognaxerco-ofro 252 är en-- villvad debeskriverellerförsäljningtillsakerbjudermänniskor ut
ellerbutiksägaremedborgare intevanligaAvsiktenköpa. är att

till låga priser.föremålbegagnadeska säljanäringsidkareandra
motorcyklar.ochcyklarmodem,datorer,objektVanliga är
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boløgmacitycard meddelanden öppnades7 är en avgrupp som- -
kommunen för information/ frågor/ diskussion det s.k.om

syftar utveckla ochCityCard-projektet. till BolognaiDet att nya
kvalificerade för och hardatorprogram opinionsmätningarmer

drivits med stöd från CityCard harESPRIT-programEU 8123.
flertaletockså diskuterats livligt, inlägg har ipostatsmen gruppen

nedan.bolognaiperbole. Se

bologmacomputers förmeddelanden virtuell marknad152 en- -
försäljningköp/ begagnade persondatorer. Deltagarna postarav

ofta både och bologna.cerco-offro.här i

bologmacucina meddelanden virtuell skola matlagning.i58 en- -
efterfrågas och dominerarKvinnorHär presenteras recept.nya

användarna och handlar från husmanskostbland alltrecepten om
till kinesiska specialiteter.

bolognøuculturø handlar vidmeddelanden kultur i60 om- -
musik, bildkonst, märks såvälpolitik,mening: TV, Härmm.

professorn skriver problem den lilleuniversitetetssom om som
förgrabben med tecknadeintresse serier.

bologmaculturøacinema meddelanden vill något229 vetaman- -
film Debattensjälv den dettaår rätt ärutan attom en se grupp.

livlig och fall också kvalificerad.i många

bologmaculturøalibri meddelanden diskussioner böcker48 om- -
förekommer italienskoch tidningar, här också inläggmen om

politik.

förbolognøaculturøamusica meddelanden27 är gruppen- -
band musikartister.ungdomar. konserter, och kändaTeman är

bolognafutura avsiktmeddelande startades med1 en grupp som--
låta deltagarna idéer eller förhoppningaratt presentera ettom

framtida bättre Bologna. har dock obe-intresset varitHär närmast
fintligt. enda meddelande där inte seriöst.Det postatssom var
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allmänbolognaaiperbole meddelanden avsedd84 mötes-som en--
har också slagsplats för IPERBOLE-användare. övrigt-Den en

funktion, hittat lämpligdvs. inte någon gruppannanpersoner som
förutom diskussionerden. finns således,använderi Häratt posta

funk-från till synpunkterallt julhälsningarIPERBOLE,om
Också administratörernahos datorprogram.vissationer av

informationför spridautnyttjarIPERBOLE att om nyagruppen
öppettider för användar-driftstörningar eller ändradetjänster,

Frequently Askedfinns dessutom FAQHärsupport. en
underhålls användareQuestions IPERBOLE som avom

frivillig väg.

frånsprids meddelandenbolognalarvoro meddelanden här52 --
frånkonsulttjänster, liksomföretag lediga jobb eller behovom av

uppdrag/ anställning.arbetslösa sökersom

informeraalla villbologmametropoli meddelanden52 som om--
kommunförvalt-här. händer ocksåBolognai Detnågot attpostar

frågor från medborgare.för besvaraanvänderningen attgruppen

bologmametropoli.comzmicazione meddelanden avsikten7 var--
från television till dags-för massmedia,diskussioneröppnaatt om

riktigt med-har dock seriösttidningar. varit IngetIntresset svagt.
delande har postats.

bolognøametropoliferrovie meddelanden skulle10 rymma- -
järnvägsfrågor allmänhet och planernadiskussioner i en nyom

synnerhet, heller här harcentralstation Bologna inte seriösai i men
meddelanden postats.

förbologna.metropoli.atc meddelanden avsedd klagomål9 om- -
praktiken bussar.kollektiva transportmedel Trotsstadens i att

med tidtabeller och biljett-missnöjdamånga är t.ex.vet attman
postade medde-hit. Endasthar kritiken niointepriser nått ett av

Kritik dockklagomål, irrelevanta.landen övriga ärär postasett
bologna.traffico nedan.ochhåll, bl.a. bologna.polemicaiannat se
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bolognøametropoli.turismo meddelanden12 förslagrymmer om- -vad kan lediga dagar.göra/man se

bologmamultietnica meddelanden här ska4 meddelandenpostas- -för invandrare. fyraDe inkommit handlar möten/kursersom om
för från Afrika, Kina och Inden.personer

bologncanavigøtor meddelande uppgifter1 syfteom gruppens- -saknas. Det enda meddelandet beskrivs dock irrelevant.som

bolognzanuovigruppi meddelanden22 här lämnas förslag till- -startandet diskussionsgrupper. tillräckligtNär mångaav nya an-
vändare stycken20 har anmält intresse för den.ämnet startas
Den tillkomna bol0gna.barzellette. före-Densenast gruppen var
slogs i april och nådde-97 i juli Den undersökta20gränsen röster.
månaden fanns således förslag till diskussionsgrupper22 nya att
rösta om.

bolognøapolemica meddelanden95 här återfinns främst två typer- -meddelanden. Dels observationer och/ eller klagomålav om
trafiken, dels fånigasmått debattinlägg vilken ärt.ex.om som
Bolognas bästa restaurang.

boløgømpoláticø meddelanden50 iakttagelser denmest om- -politiska situationen.

bologmaproblemitecnici meddelanden för114 tekniska problem- -allehanda slag: konfigurering tips modem,av av program, om ny
hård- eller mjukvara, frågor internet-tjänster, Mångaom mm. av

också bol0gna.iperb0le, bl.a. ovannämndatexterna postas FAQ
och meddelandena från administratörerna IPERBOLE.av

bologmasanita meddelanden24 hälsa och medicin.en grupp om- -
Endast specialister läkare, forskare här.postar
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betydersindacatomeddelandenbolognøasindacato 15 atttrots-- och landetsklagomål regeringenfemåterfanns härfackförening
irrelevantabaraövrigtiekonomiska situation, texter.

någotmeddelanden mångabologncuspettacolo 26 postarsom--
ocksåbolognøtculturønmusicaochbolognaløolognabynigbt i som

handlarDetibland medåterfinns här, teater,omtexter.samma
sökteocksåfannsfilm.ochkonserter Här teatergrupp somen

Bologna.föreställning iförskådespelare en

komman-hälftenmedmeddelandenbolognansport 39 texter om-- fotbollslag,stadensdebattinlägghälftenidrottsevenemang,de om
serie.högstaspelade Italiensi97-98säsongensom

användsmeddelandenbolognaiests 83 genomsompersonerav-- delnyhetsgrupperna. Enanvändalära sigförsökertrial-and-error
enskildahurfölaocksåkanoläslisåledes ersonerär pJmen mang

frånrådmed hjälpframsteg gångermånga vanagör merav-
användare.

trafik-alladebatterarmeddelandenbolognarrafico 84 typer av--
parkeringsplatsertillgångenavgifter ellersådantproblem, som
kommunensfrågan"heta"hösten över-denoch minst -97inte om

klagomål, ingainläggflestatrafikplan.gripande De är menrena
bidrar.trafikfrågorför svarar/medpolitikerellertjänstemän ansvar

för studentermeddelandenbolognøauniversity 57 somgruppen--
utbyttsocksåharlärareexamensfrågor, Härdiskuterarhär mm.

föreläsningar.frånanteckningarstudenters

för denrådochtipsmeddelandenbolognaxzøiaggi 56 rymmer--
utomlands.skaBologna-bo resasom
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