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Forandrad kontakt mellan medborgare och
myndighet
av Tomas Ohlin
t

.

Medborgaren i foku s
"Touch Illinois" heter ett system for datorstbdd arbetsformedling i Chicago
sam 23 jan 1997 beskrivits pa Internet (http://www.issc.com.au/solutions/
newmedia.html). Man har matt ett antal effekter av direkt kontakt mellan
medborgare och myndighet, rorande A-kassa (motsv) och formedling av
jobb. Nagra resultat :
•

60% okning i tjanstemannaproduktivitet

•

Projekterad arlig besparing pa $ 100 000 - 400 000

•

Projekterad aterbetalningstid for utrustning och installation pa mellan
och 13 manader, beroende pa kontorsstorlek

•

En ungefarligen tjugofaldig okning av antalet anvandare

•

25 % reduktion i erforderlig tid for va~e utnyttjandetillfalle

Manga liknande studier rapporteras for narvarande .
Man kan lasa dessa erfarenheter pa tva satt. Man kan naturligtvis inte undga
att slas av den tydliga produktivitetsvinsten, den aktuella myndigheten
arbetar uppenbarligen mycket effektivare med denna typ av system an eljest.
Men man kan ocksa se erfarenhetema fran anvandarsidan. Snabbare
handlaggning innebar stbrre tillfredsstallelse for anvandama, battre service.
Vi kan tala om forvaltningsperspektivet och medborgarperspektivet.
Dessa komplementara infallsvinklar till rationalisering av offentlig
forvaltning speglar i sjalva verket en lang utveckling. Effektivisering ska
naturligtvis kunna tillampas pa bada dessa synsatt. Forvaltningen ska kunna
arbeta effektivare och medborgama ska kunna gladja sig at battre service.
Men man kan lagga en tidsaspekt pa detta. Detar det forsta perspekti vet av
dessa tva sam varit dominerande under lang tid, bl a under hela attiotalet.
Forst under nittiotalet trader medborgaren fram sam en intressent m ed
foresprakare sam hors och syns.
Detta ar inte en utveckling sam ror de offentliga systemen enbart. Den finns
tydligt aven i naringslivet. Anvandarens upplevelser noteras sam mer
vasentliga an forr. I kommersiella omgivningar kan man mata detta, en mer
tillfredsstalld kund bar storre benagenhet att aterkomma med ytterligare
bestallningar, och darmed medverka till en vidgad marknad och forbattrade
vinstmojligheter. Pa produktionssidan ska det levereras resultat baserade pa
efterfragan. Inte langre bygger man upp stora lager, och slar sig sedan till ro
och hoppas att kundema ska hora av sig.
Olav Ostberg / OEMOKRAT.OOC
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Det offentliga systemet arbetar naturligtvis inte med ett kundforhallande pa
samma matbara satt. Men kvalitativt finns likheter. Det varderas att en nojd
medborgare ar en tillgang.
.

, f

I det kommersiella systemet finns en finansiell kraft i en nojd kund, i det
samhalleliga systemet finns en politisk kraft i den nojda medborgaren. De
valda politikema vardesatter en god kontakt med valjama.

.

Sam kanslichef for den fcirsta IT -kommissionen del tog jag med start intresse
i diskussionen av formuleringama kring forvaltningens ataganden i
kommissionens rapport "IT- Vingar at manniskans formaga". Jag pamin11er
mig fortfarande attjag blev overraskad over den sjalvklarhet och snabbhet
med vilken kommissionen enade sig om texter rorande mojlighet till okad
medborgarinsyn, sam t ex fom1Uleringama: "Offent liga publikationer och
annan offentlig information skall goras tillganglig i databaser" och
"Myndigheter skall utveckla infom1ationstjanster for persondatorer i
bostadema. Tjanstemas innehall skall vara enhetligt och Jatt tillgangligt".
Jag hade tankt mig att formuleringar som dessa skulle skapa en livlig debatt
om teknik, tid, resurser osv inom kommi ssionen. Men man enades
omedelbart. Det fanns redan da, varen 1994, en tydlig medvetenhet om
vikten av okad offentlig oppenhet. Intresset for sadan oppenhet i
forvaltningen kan forvisso inte sagas ha minskat sedan dess.
Vad Jigger bakom? Bidrar den tekniska utvecklingen till att medborgarperspektivet nu satts i fokus alit tydligare? Nu nar tekniken gor det mojligt
att na ut till hmder och anvandare och medborgare pa battre satt och till
lagre kostnad. Ar det mojligt att det inte bara ar sa, finns indikationer pa att
en forskjutning av fokus halter pa att aga mm? En forflyttning av det
kvalitativa fokus narmare medborgaren i det offentliga systemet, i syfte att
kunna notera en mer tillfredsstalld och inflytelserik medborgare? Fragan
kraver vidare analys.
Ett exempel kan ges fran min egen erfarenhet. Under den forsta tiden av
det utredande som 1995/96 ledde fram till Toppledarfomms huvudstudie
"Gemensamma IT -plattformar for informationsutbyte" rorde de intern a
diskussionema i utredningsarbetet i hog grad hansyn till anvandaren i
egenskap av professionell arbetstagare, och hennes/hans verksamhet pa
arbetsplatsen. Resonemangen fokuserade paden professionella anvandaren,
expert en.
Men under arbetets gang med denna huvudstudie okade uppmarksamheten
tydligt pa fragor som ror anvandaren i egenskap av medborgare och
konsument - den systemtekniskt mer oerfame anvandaren. Tidiga texter
skrevs om, noter andrades, fokus forskots. Jag fann detta intressant och
tillfredsstallande, en forandrad attityd kunde markas sa tydligt just vid 1990talets mitt.

Olav Ostberg/DEMOKR AT .DOC
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Vilken sku lle da bakgrunden vara till en sad an fci rskj utning av intresse?
Naturligtvis bar man inte negligera teknikutvecklingen. Man har nu
majlighet lyssna pa, och samla in, kunders och medborgares uppfattningar
med starre skarpa an fcirr. Bade programvarusystem och kommunikationsnat
majliggar en mer direkt kontakt mellan produktion och distribution till
rimligare kostnader. De majliga effektivitetsvinsterna ar mer tydliga an fatT.

' .

Kanske har alltfler barjat pa allvar notera Internet-strukturen. Majligheterna
att etablera kontakt direkt, fcirutsatt att man fciljer den grundlaggande
standarden. Detta behaver inte vara en teknikfraga, utan kan ses strukturellt.
Kan Internets distribuerade form ha botjat paverka forstaelse oclz struktur
for vara system ? Det faktum att medborganza nu verkligen kan na fram till
en position narnzare myndigheterna okar intresset for oclz nzojliglzeterna att
skapa dialog.
Detta kan vara atminstone samhallshistoriskt intressant. Internet vaxte fram i
en akademisk och militar milja, dar inte kommersiell vinst var en drivkraft.
Hierarkiskt tankande var inte narvarande pa samma satt som vid
uppbyggnad av andra system. Det system som blev resul tatet ar ett helt
decentralt system, utan nagot naturligt fokus. Det kan tankas att det faktum
att manga manniskor under en begransad tid bringas i kontakt med en
alldeles ovanlig systemform kan fa systematiska effekter och konsekvenser.
Nar de tekniska systemen gar det mojligt att fa och halla kontakt med de
stora grupperna medborgare och anvandare, trader i vart fall en i okande
grad demokratisk mojlighet in. Tidigare kunde man hanvisa till att det var
praktiskt och ekonomiskt omojligt att halla daglig och stundlig kontakt med
de stora grupperna, att lyssna pa de manga. Och det skulle bli orimligt dyrt
om man provade. Nu plotsligt ar det mojligt. Och medborgarna borjar gara
sina roster horda, man viii vara med.
En allman politisk demokratisering? Nu nar det talas om avtagande politiskt
intresse inte minst fran ungdomen? Organisationerna och de politiska
partierna soker svar. Men det ar inte sakert att det avtagande intresset rar
innehall- det kan mycket val rora fonn. Manniskorna kan vara missnajda
med dagens stela och traga organisationer, som "inte farn1ar lyssna" .
Ideol ogierna ar doda, sade Herbert Tingsten . Det finns roster som menar att
han hade ratt i m ycket, men fel i just detta. Ideologiema ar roten till det
politiska stallningstagandet, som just nu pravar nya forn1er. Men de finns
dar, som sjalvklar grund. Tingsten hade forvisso inte tillgang till Internet
med dess nya skepnader, vardegrupperingar och laga trasklar.
Vi far besked om fern ar om det ar form eller innehall som ligger bakom
dagens fa randringar. Forutsatt att vi redan nu ar positiva till och satter igang
utvarderande forskning om dessa ting.

Olav Ostberg / OEMOKRAT .OOC
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Forvaltningens demokratiska ansvar
For att sprida kunskap om de grundlaggande samhallsstrukturerna och den
arbetsfordelning som vi byggt upp, har fOrvaltningen som helhet ett
fundamentalt ansvar.

' .

Medborgaren kan inte utova sina grundlaggande demokratiska rattigheter att
avge sin rost i allmanna val, och att delta i den publika debatten och vara
med om att formulera opinion, pa ett rimligt satt om inte samhallet tar sitt
ansvar for att tillhandahalla den fundamentala samhallskunskapen.
Just informationstjanster som ar tillgangliga "i bostaderna", och "med ett
enhetligt och lattillgangligt innehall" symboliserar ett steg narmare
medborgarna. Frekvensen medborgerliga besok pa bibliotek och pa
medborgar-kontor ar forvisso markant, men det ar anda i bostaderna som
man kan na medborgarna allra mest effektivt- i vart fall dem som av olika
anledning skaffar sig persondator och natanknytning. Och detta antal okar
forvisso.
For att fora ut det offentliga ordet ar forvaltningen en spjutspets. Vi m aste
ha en myndighetsstruktur som ar lampad for det nya samhallet, dar mycket
av kontakter och arenden hanteras pa naten. Detar mojligt att det finns
behov av att se over gransdragningen mellan dagens m yndigheter med
hansyn till detta. Detta ror inte bara ans var med syftning pa sekretess. Det
ror ocksa mojligheterna att effektivt uppratth alla var offentlighetsprincip, att
gemensamt kunna vara tillrackligt oppna. Intressant bakgrundskunskap till
ett visst dokument inom m yndigheten X kan finnas inom myndigheten Y .
Det oppna samhall et staller krav pa en anpassning till en fle x ibel
insynsstruktur.
Detar ocksa pa forvaltningen det akomm er att fonmllera och forpacka den
demokratiska grundkunskapen som ska gora det mojligt for medborgaren att
engagera si g i samhallsbesluten . Detar darmed m ycket viktigt att projekt
som Det Offentliga Sverige pa Internet, med en interaktiv SamhallsGuidc
som ingang, bringas att samverka med olika lokala kommunala och land stingskommunala system till att bli ett allmant tillgangligt inforn1ationssystem som arbetar pa medborgarens v illkor. M an kan kall a det fo r
Samhallsnatet.
Alia medborgare har inte egen tillgang till Internet. Id ag ar det bara en
begransad del, aven om den okar starkt. Det behovs olika typer av atg arder
for att underlatta tillgangen, sarskilt for speciella medborgargrupp er.
Invandrare behover olika oversattningstjanster, funktionshindrade beho ver
sarski lda anpassningar. Vissa sadana insatser har gjorts. Detar viktigt att
vidareutveckla sadana tjanster, med stOd av forskningsrad och stiftelser.

Olov Ostberg / DE MO KRA T. DO C
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pa samhallets bekostnad

Posten harden 29 jan 1997 offentliggjort sin plan att fdrse varje medborgare
med en elektronisk adress. Detta ar ett mycket vardefullt forslag for att
skapa en grund for en intensivare kontakt mellan medborgarna, mellan
medborgarna och foretagen, samt mellan medborgarna och forvaltningen.
Man tar utga fran att adresserna kommer att tillhandahil.llas utan kostnad for
medborgarna, och att natabonnemang dessutom kan till handahallas sardeles
enkelt och billigt.Med adresser till envar skapas goda mojligheter till en
aktiv offentlighets-kontakt och insyn.

r .

Detar vidare viktigt att samhallet staller upp med grundinforn1ation om
samhallsfragor utan att medborgaren ska behova betala. Skolan har hiir
naturligtvis ett viktigt grundlaggande ansvar for utgangsplattforn1en. Men
samhal let fdrandras, och den forna skoleleven blir aldre. Det behovs standigt
tillgangliga system for att sprida inforn1ation och kunskap om samhallsfragor och de politiska alternativen. Det ska inte kosta pengar att utova sina
demoA.Tatiska rd.uiglzeter. Men hur ! ~mgt ska denna samhallsskyldighet
stracka sig? Vilka typer av information och samhallstjiinster ska omfattas?
Detar svart att dra kvantitativa granser for denna samhallsskyldighet. Men
granser maste dras. Viss samhallsinforn1ation ar fundamental, och den bor
vara tillganglig avgiftsfritt. Annan sadan ar av sadan kompletterande natur
att det rna kunna finnas anledning att ta betalt fOr den sjalvkostnad som
uppstar nar myndigheten levererar.
Den fundamentala och demokratiska tillgangen till samhallsinformation
later sig knappast matas i ett visst antal Megabytes, eller i tva tredjedelar av
Rixlex, eller nagon liknande avgransning.
Det ar i stallet troligt att det behover forn1Llle ras vissa gnmdUiggande
politiska principer for detta samhallsansvar. Detar en kvalificerad men
fundamental uppgift att forn1ulera dessa. En demoA.Tatisk grund belzover
definieras.

Olika typer av tjanster kan inga i denna platt form, pa denna grund. For
formedling av basal samhallsinforn1ation behover man kunna bygga pa
fundamenta l samhallskunskap, inklusive inforn1ation om det politiska
systemet, forvaltningens funktion m m. Men det behovs ocksa
kontaktsystem dar medborgama kan deltaga i dialog med varandra och med
samhallet.
Samhallet kan valja att tillhandahalla brevlador och kontaktskapande
tjanster pa naten. Det kan ocksa bli fraga om att pa ett medvetet satt samla in
medborgarnas uppfattningar i samhallsfragor. Natbuma opinionsmatningar
kan har bli aktuella, sarskilt i ett lokalt, kommunalt perspektiv.
Olav bstberg / O:O MOKRAT.DOC
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Okad tillganglighet, och sedan?
Den okade tillgangen till samhallsinformation ocb system for att bilda
grupper pa natet, bar en bakgrund. Under attiotalet vaxte videotex fram,
med franska Minitel som banbrytare, ocb lanserade sitt system for mangfald
ocb ansvarsfordelning pa naten. Samtidigt bredde sig forstaelsen for
grundlaggande standarder ut sig, ocb TCP/IP spreds. Tillsammans bildade
dessa tva dagens Internet, som dok upp till det av Minitel dukade bordet.
Via Internet :far vi anvandning for det overf1od av telekommunikation
som har varit ett problem pa senare tid. TeleoperatOrerna varlden over bar
under attiotalet byggt ut sina nat utan att riktigt ha klart for sig for vilka
tillampningar de skulle anvandas.Man talade om bildtelefoni ocb
videokonferenser, men det fanns ingen efterfragan pa sadant. Anda byggdes
det ut i star skala. Efterfragan pa fax och datakommunikation var da mycket
lag, och telefonin okade bara i jamn takt. Detar telebistoriskt intressant att
det ar forst nu som delar av dessa nat kommer till anvandning via Internet.
Men san1hallstjanster via Internet och smaningom lokala och snabbare nat
formedlas inte bara med hjalp av kvalificerad telekommunikation. Det
behovs ocksa mojligbeter att valja, och att hitta ratt. Har finns bebov av en
rad pedagogiska insatser.
Rent spontan tillgang till de stora samhallsdatabasema skulle antagligen inte
av egen kraft sprida samhallskunskapen i demokratiskt onskvard
utstrackning . For att ta naten anvanda i en utstrackning som vi £inner
motiverad, behover vi utveckla och tillhandahalla hjalpmedel for att soka
och foradla samhallsinformationen och samhallstjansterna. Det kan vara
fraga om radgivning i f1era olika perspektiv. Sarskilda sokprogramvaror,
agentprogram behovs for att klara svarare sammansUillningsproblem osv.
Kraftfulla utvecklingsinsatser behovs for att utveckla och tillhandaballa
sadana redskap sa att inte de offentliga systemen vasentligen blir
outnyttjade. Natburna radgivande institutioner kan komma att bebova
utfora betydande insatser.
Den insyn och medborgarnas kontrol l av myndighetema som var
offentlighetsprincip ar motiverad av, blir efterhand alltmer oberoende av den
offentliga informationens fonn. Tekniken hjalper till i detta. I ocb med att
pappersdokument enkelt kan lasas in i digital fonn finns inte langre nagon
skillnad mellan det skrivna och det i databas fom1u lerade och lagrade.
Tillgangen till de offentliga dokumenten kan goras mycket vidare.
Leder detta medieoberoende till en effektivare insyn? Denna fraga maste
goras till foremal fOr tydlig analys. Bred utvardering av den tekniska
utvecklingens paverkan pa vara medborgares offentliga insyn m as te till.
Olov Ostbe rg /D EMOKRAT .DOC
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I de offentliga systemen betonas nu tillgang till upp lysning och kunskap.
Rationaliseringen motiveras av mojligheter till automatisering av olika
rutiner, dar pengar kan sparas. Detta ar naturligtvis mycket viktigt i dagens
finansiella !age. Men det ar ocksa intressant att analysera den informationsspridning som ar avsedd direkt for medborgaren. Bakgnmden till detta beror
utvecklingen kring utbyggnaden av medborgarkontoren.

_,·

M anuella och elektroniska medb orgarkontor
Det utvecklingsarbete som sedan slutet av 1980-talet bedrivits vid f d
Civildepartmentet, nuvarande Inrikesdepartementet, har skett langs tva
parallella spar.
Det ena sparet ar framst inriktad pa organisatoriska och forvaltningsrattsliga
fragor, och ror samverkan mellan och over myndighetsgranser. Detta spar
Jigger till grund for den pagaende fdrsoksverksamheten med (fysiska)
medborgarkontor.
Det andra sparet har framst inriktats at analyser av de nya forutsattningama
for spridning av samhallsinfom1ation och service i ett decentraliserat
samhalle. Utvecklingsarbetet med Samhallsguiden foljer detta spar.
Verksamhet kring det forsta av dessa spar inleddes under borjan av 90-talet,
och har nu lett till att regeringen arbetar med en proposition om organisation av medborgarkontorens verksamhet, med sarkild uppmarksamhet pa
moj lighetema till myndighetssamverkan. Det kan har bli fraga om att
fonm!lera i lag, och inte bara i forordning.
Det finns idag ett 70-tal kommuner som startat medborgarkontor, eller som
overvager fragan akti vt. Skalen for detta ar av flera slag. Inrattande av
medborgarkontor kan innebara att service i glesbygd och i storstademas
forortsomraden kan bibehallas. Ett annat skal ar att forvaltningen kan bli
billigare, och att arenden kan behandlas snabbare . En okad kontakt fran
medborgamas sida med den offentliga servicen ar ocksa ett skal som brukar
anforas.
En annan tanke med medborgarkontor ar att de skall effektivisera
forvaltningamas centrala verksamheter genom att avlasta dessa fran rena
infom1ationsatgarder samt fd'm hanteringen av enklare arenden. De centrala
forvaltningama kan darmed frigora resurser som kan anvandas formed
kvalificerad arendehantering. Ett ytterligare skal ar att medborgamas
aktiviteter darmed kan oka, vilket kan vara av politiskt intresse.
Det andra sparet bar vidareforts i samverkan med Toppledarforums projekt
Det offentliga Sverige pa Intemet. Har har system och principer for hur
myndigheter, kommuner och landsting bor presentera sig pa natet arbetats
fram. Vidare finns ett samarbete med Arbetsgruppen for Samhallsguiden
Olav 6st be rg/ DEMOKR A T. DOC
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inom Inrikesdepartementet, i vilken forfattaren ingar. A vsikten med detta
senare samarbete ar att samverka kring mojligheterna att lata en
vidareutvecklad interaktiv Samhallsguide fungera som en ingang till
myndighetsdatabaserna pa natet.
' '

En tydlig grund for vidare utveckling rorande elektroniska samhallstjanster
finns alltsa. Samverkan mellan utvecklingskrafter inom bade riksdag och
regering ar har naturlig. Det bildas for narvarande en bred Arbetsgrupp for
Medborgarkontor inom Inrikesdepartementet, dar utvecklingen kommer att
foljas ingaende.
For att finansiera forskning och utveckling inom de berorda intresseomradena pagar overgripande programanalys inom Kommunikationsforskningsberedningen. Projektverksamhet har ocksa inletts. Vidare pagar
inom NUTEK arbete med att forn1ulera ITYPs fortsatta verksamhet.
Stiftelserna har intressen av att delta i finansieringen av den vidare
utvecklingen rorande kontakter mellan medborgare och forvaltning.
Sammantaget finns alltsa goda mojligheter att framja en vidareutveckling av
det offentliga tjanstesystemet. Detta kommer forvisso ocksa att behovas, nar
de stora delsystemen ska bringas att samverka.

Myndighetssamverkan
Ur medborgarens synvinkel ar det ofta mindre relevant om svaret pa en
fraga kan fonnedlas av myndigheten X eller myndigheten Y. Det kan ocksa
vara fraga om att medborgaren efterfragar rad i en overgripande fraga, som
beror uppgifter fran flera olika myndigheter. Svaret kan da tillhandahallas av
radgivningsorganisationen Z, som i sin tur har tillgang till ett flertal
myndigheters databaser.
Onskemalet om vidgad myndighetsservice till medborgarna talar saledes fOr
att informationssyste men inom de elektroniska medborgarkontoren , eller de
natburna samhallstjanstema, matte kunna hantera upp gifte r fran
samverkande myndigheter.
Ett annat skal for samverkan mellan myndigheter infor forn1edlingen av
service till medborgama ar att det principiellt sett kan komma att bli mindre
enkelt att uppri:itthal la granser mellan myndigheter pa natet. Det kan komma
att krava fullstandigt sakra granser, nagot som kan komma att visa sig svart
att fOrverkliga.

A andra sidan ar myndighetema i nulaget val avgransade till sina ansvarsomraden. Dessa granser har vuxit fram under li'mg tid, och har koppling till
manga verksamheter i samhallet. En langtgaende myndighetssamverkan kan
visa sig svar att uppratthalla ansvarsmassigt och rattsligt. Sekretesshansyn
kan komplicera bilden.
Ola v Ostbe,g / DEMOKRA T. DOC
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Hansyn till forbattrad medborgarservice talar saledes for intensi vare
myndighetssamverkan. A andra sidan kan ansvar och ratts li ga hansyn
kompl icera bilden. En !Osning sku lle kunna vara att de elektroniska
tjanstema kunde vara kopplade till en sa flexibel form att myndigheter
kunde samverka vid behov. Detar annu osakert om det ar mojl igt att skapa
en sadan samverkansform, huruvida nagon utomstaende institution i sa fall
skulle behovas for att ansvara for samordningen osv.
Det ar saledes ingen enke l uppgift att na den fullkomliga organisatoriska
overblicken over de alltmer tillgangliga nattjanstema for medborgama.

Olika typer av medborgerligt deltagande
Manga system konstrueras for narvarande med brevlador som delar,
elektroniska brevlador dar synpunkter fran medborgama samlas in. Detar
ofta inte entydigt definieras hur inkomna forslag och synpunkter hanteras.
De registreras forvisso nom1alt som inkomna handlingar, men kan bli
foremal for olika typer av svarsrutiner.
Har kan man notera att det i vissa lagen stundom kan anses vara val sa
viktigt att ha deltagit, att ha givit sin synpunkt, utan att man for den delen
reser starka krav pa att hansyn dartill skall ha tagits i alia avseenden . For
denna krassa SY11 kravs da mer begransade handlaggande resurser inom
myndigheten. Det kan ofta racka med en kort s\·arskontakt. Ibland kravs
salunda mer livskunskap an specialistkunnnande vid handlaggning av
m ed bo rgarkon takter.
Vilka fom1er ar naturliga vid medborgamas myndighetskontakter? Har
kommer man in pa olika typer av demokratiskt deltagande. Dessa
diskuterades ingaende vid det demokratiseminarium som Kommunikationsforskningsberedningen, Folkomrostningsutredningen och IT -kommissionen
organiserade den 8 nov 1996. Har gavs skal fOr och emot det representati va
och det mer direkta demokratiska deltagandet. En fom1ulering som fick faste
i minnet hos manga vid seminariet narvarande harror fran Stigbjorn
Ljunggren: Harden digitala demokratin Iikheter med att rakna nasor, eller
med att delta i en studiecirkel?
Hur intensiv dialog ar onskvard mellan medborgare och fOrvaltning?
Hiir ~ir medborgamas onskemal annu oprecist, i djupare detalj. Hur mycket
cleltagande onskar medborgama? Finns ovre granser?
En klassificering av olika typer av projekt rorande demokratisk medborgarkontakt pa natet har gjorts av prof Ted Becker vid Auburn
University i USA. Den ar presenterad i den av honom organiserade
nattidningen TAN+N2 med atfoljande bilaga benamnd Citizen Power,
(http :1/www.aub um.edu/academ ic/1iberal_ arts/poI i_ sci/tann/edi tor2 .html).
Becker delar in demokratiska system i:
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I denna uppdelning, som han vidareutvecklar i detalj, ar graden av
medborgarde ltagande den vasentliga indeln ingspar ametem . I B eckers
arbeten ar detta deltagande fundamentalt, och han diskuterar m~mga former
av sadant deltagande. Har finns anledning instamma i att fragan om
representativitet kontra direktinflytande inte ar binar, det finns mellan dessa
tva ett kontinuum, en skala, dar man kan valj a grad av rep resentativt eller
direkt inflytande.
Pa denna skala finns bl a ett mellanlage mellan det representativa och det
mer direkta, dar tillfalliga natbuma demokratiska grupper kan representera
och framfcira folkets rost Ufr ref ned an, fran 1971 ).
I orakneliga inlagg i olika demokratiska grupper pa natet finns referenser till
sadana systemfcirsok i lander i alla varldsdelar. En mycket star mangd
fcirsok med olika fom1er av demokratiskt deltagande pagar, och man bor
kunna rakna med att utvarderingar av dessa kan finnas til lgangliga i star
utstrack-ning strax efter sekelskiftet. Detar en fcirhoppning att Sverige
kommer att kunna bidra konstruktivt till det kunskapsutbyte om nya
demokratiska former vid den tiden.
Medborgama deltar allt akti vare i m anga samhalleliga nats ystem varlden
over fcir narvarande. D enna demokratiska expansion ar utomordentligt stark,
och kontaktema mellan forvaltning och medborgare vidareutvecklas snabbt
under slutet av 1990-tal et.
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