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Sammanfattning

For att bryta isolation och politiskt ointresse, med sjunkande valdeltagande som foljd, behover
politiken flyttas nam1are medborgama. Det behover analyseras hur medborgarinflytandet ide
politiska beslutsprocessema kan okas. Detta kan utga fran att i okande grad sadana politiska
sporsma l tas upp som verkligen intresserar medborgarna. For att ta reda pa vilka detta ar, och
for att intensifrera den politiska dialogen, kan demokratiska redskap for utbildning,
dokumentation och sammanstallning av lokala samrad, elektroniska studiecirklar m m tas
fram i samhallelig regi. Med sadana redskap kan medborgarnas genomtankta politiska vilja
sammanstallas och foras fram. Detta kan utgora en ny typ av samhallstackande tjanster
(universal services) . I derma text diskuteras formen for sadana medborgarredskap.

Bakgrund

I manga sammanhang overvags for narvarande- vid seklets slut- i vilken utstrackning och hur
infonnationsteknik kan anvandas for att framja den demokratiska processen. I
Demokratiutredningens direktiv pekas pa att relationema mellan teknikanvandning och
demokratisk samhallsutveckling bor analyseras . I olika sammanhang, t ex hos Barber (1998),
Becker och Slaton (1998), Keskinen (1997), Ohlin (1998) m £1- diskuteras intresseomdtdet
fran olika infallsvinklar.
Fragoma uppmarksammades inte minst vid konferensen (januari 1999) i Helsingfors,
benamnd "Politics and Internet", av flera internationella paneler. Fragestallningar om IT och
demokrati utgjorde huvudfragor vid Demokratiutredningens, IT Kommissionens och KFB:s
demokratiseminarium den 17 mars 1999. De berors i alltfler sammanhang.
"IT for battre demokrati". Ar fragestallningen valdefinierad? Vilken sorts infonnationsteknik?
Det finns manga typer av tekniska system for databearbetning och kommunikation. Och vilka delar av den demokratiska processen kan anses nara berorda av "IT"?
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Eftersom "IT" inte definitionsvis ager den ena eller andra egenskapen, det ar ett numera ett
allmant tillgangligt tekniskt redskap, kan man i stallet formulera "Battre demokrati - med
tekniska hjalpmedel?". Tekniken maste ses som underordnad den demokratiska processen,
dialogen mellan medborgama och det demokratiska samtalet.
Det ar naturligt att narma sig fragestallningen fran medborgarhall. Demokrati bygger pa kontakt med folket, medborgama. Fin11s riktigt medborgamara teknik tillganglig? Internet, t ex, ar
det medborgamara? Demokrati syftar at samverkan kring folkets rost, hela folkets rost.
Om Intemet bara nar vissa grupper, da ar det ett otillrackligt redskap i detta sammanhang.
Dessvane ar dess anvandning oj am11, arum 1999, aven om den expanderar kraftigt.
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I bif. diagram framgar att personlig anvandning av Internet under 1999 i Sverige kannetecknas
av flera klyftor. Det ror inte bara kon, enligt ovan, utan ocksa skillnader stad/land, inkomst,
utbildning, och fackforeningstillhorighet. For att detta nat ska kmma utgora en fundamental
demokratisk lank, erfordras att dessa klyftor overbryggas. Olika atgarder behovs for detta.
Men natet kan ocksa fungera som stOdjande formedlare .
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Fd'tgestiillningen

UH oss antaga att det gar att definiera en viss teknisk resurs som kan anses som ett vardefullt
hjalpmedel for att framja en okad medborgerlig demokratisk aktivitet. Hur ska da denna resurs
spridas, for att komma medborgama till del? Vi har uppenbarligen tva steg att betrakta:
• uttrycksfom1en
• ti llgangligheten
En diskussion om uttrycksfonnen kan pa ett naturligt satt utga fran kontaktmojlighetema. Hur
kan medborgama na kontakt med de samhalleliga demokratiska strukturema, dels for att
infom1era sig, och dels for att uttrycka sig? Vilken ambitionsniva ar lamplig? Hur langt ar
medborgarna belatna med dagens mojligheter att informera sig, for att darefter ge synpunkter
inom de redan existerande politiska fom1ema? Palasning, samrad, kontakt med valda
fortroendepersoner. Kan eller vill medborgarna ga langre?
Det finns skal att anta att manga medborgare principiellt vill ga langre. Olika typer av
missnoje med dagens demokratiska form framfors fn ofta i debatt och publikationer. Ett
sj unkande deltagande i de allmanna val en forstarker intrycket av medborgerlig
otillfredsstallelse med dagens situation.
Star vi infor ett kommunikationsproblem? Intemet har fran och med 80-talet utvecklats fran
att vara en teknisk apparat fOr nagra ra till att bli en fundamental demokratisk mojlighet. Men
natet ar amm ojamnt utnyttjat. Trots det kan det anvandas demokratiskt, som stOdstruktur.
Manga samhalleliga organisationer anvander sig numera av natet. Stat, kommun, landsting m
m, manga "har egen hemsida". I ett demokratiskt perspektiv ar emellertid en egen hemsida
knappast tillrackligt intressant i alla situationer. Det finns redan manga hemsidor, och det har
inte kmmat visas att det demokratiska deltagandet blivit mer lockande for det. Tillgang till
kunskap ma kum1a okas for medborgarna. Detar viktigt. Men- en aktivare demokrati onskar
mer an att medborgarna blir rimligt palasta i samhallsfragor.
Vi kommer da in pa uttrycksmojlighetema. Har ar tillgangligheten for Intemet en
utgangspunkt. Sverige befi1mer sig langt fram i detta avseende. Vi har inte bara, tillsammans
med Finland, hogst telefonispridning i varlden, vi har ocksa ett okande bruk av Intemet, aven
om det annu ar ojamnt. Vi kan emellertid se fram emot den tidpunkt da atkomst firms for alla
medborgare. Men kommer alla att spontant utnyttja dessa mojligheter?
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Organisationsformen

Forutom anvandningen av natet som infom1ationsmedium finns anledning att overvaga dess
anvandbarhet for att fom1edla det demokratiska ordet, uppfattningama fran medborgama.
Detta ar en utmaning, ty danned kommer man i kontakt med den grundlaggande demokratiska
organisationen, i vart fall det representativa systemet. Kan och bor detta utvecklas for att na
battre och mer tillfredsstallande medborgerlig aktivitet?
Inom detta falt fi1ms en tung vetenskaplig kunskap inom statsvetenskapen. Olika demokratiska organisationsformer har analyserats ingaende. Men medborgama ar alltfmi idag kritiska.
Har formerna brister, eller brister det i motivation? En aktuell diskussion ges i Moller (1999).
I och med den nya mojligheten av ett samhalleligt dialogforfarande finns det anledning att
overvaga formema for kontakt mellan medborgare och folkvalda. Ar var nuvarande fom1 den
ideala slutpunkten? De obalanser som kan noteras, antyder att sainte ar fallet.
Steg at mer direkt kontakt mellan medborgama, samt mellan medborgama och de folkvalda,
har foreslagits av manga, t ex i refnedan. I begym1elsen, i debatten under 1970- och 80-talen,
betraktades mer direkt medborgarkontakt som ointressant av manga. Under 1990-talet har
emellertid ett okat positivt intresse kunnat noteras. Amna fragar explicit i forordet till Jerkerts
(1998) rapport at Demokratiutredningen om det ar dags att revidera den 75 ar gamla
uppfattningen att var representativa demokrati inte ar mogen for vidgade folkomrostningar.
Ungdomens IT -Rad har i flera sammanhang, bl a sitt slutbetankande, forordat forsok med mer
direkt medborgarinflytande. Intemationellt ar debattintensiteten dessutom hog inom detta fcilt.
For att kum1a svara pa fragor om intensifierad dialog ar onskvard erfordras okat kunnande,
baserat pa experiment och matningar kring effekter av det mer eller mindre direkta politiska
deltagandet. Personval provades i det allmanna valet 1998, och befam1s intressant och viktigt.
Lokala gruppvisa politiska diskussioner med anvandning av olika typer av hjalpmedel for den
politiska kommunikationen har emellertid studerats endast i begransad utstrackning. Det ar
amnarkningsvart att hittills sa Ia sadana matningar har genomforts i vart land.
Empiriska studier av olika typer av medborgerligt engagemang kan traditionellt omfatta
kommunikationsanalys som bygger pa utsagor i anknytning till konsumtion av t ex
massmedier eller mer eller mindre generellt samhallsinformationsmaterial. De kan ocksa
bygga pa bruk av medborgarkontor, en viktig institutionelllank i vart system av kontakter
mellan medborgare och samhallsinstitutioner.
Utvecklingen kring begreppet medborgarkontor har i vart land sarskilt uppmarksammat
rattsliga och organisatoriska fragor. Detta har varit viktigt, for att mojliggora en integrering av
ett mangfacetterat serviceutbud. Nu ar det onskvart att ga vidare. Den politiska dialogen
behover studeras med okad skarpa.
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Det ar salunda onskvart att framja forskning baserad pa praktiska experiment med i okande
grad distribuerat beslutsfattande. Paden kommersiella marknaden har kundkontaktsystem av
dialogtyp redan borjat analyseras ingaende. Det vore olyckligt om ett dominerande kunnande
om sadan natburen dialog skulle komma att samlas enbart kring kommersiella projekt.
Samhallsintresset behover framjas i detta sammanhang. Det finns anledning att instamma med
Barber (mars 1999) i rubriken "A place for commerce, or a place for us?".

Troghetens betydelse

Detar viktigt att steg at okat medborgarinflytande uppmarksammar demokratins koppling till
troghetsbegreppet. Manga forfattare anser att derma troghet ligger nara sjalva begreppet
demokrati. Men detta kan diskuteras, demokrati behover inte nodvandigtvis omfatta troghet i
sig, blixtsnabba och sant demokratiska yttringar kan mycket val skapas och formedlas. Men
forankringen av det demokratiska medborgerliga samradet tar vanligen - med de fonner som
hittills varit aktuella- tid i ansprak. Det firms emellertid anledning att analysera olika typer av
sadan demokratisk troghet. I engelsksprakig litteratur omfattar begreppet "deliberate
democracy" rimlig mangd samrad. Pa svenska skulle :fa opponera mot utsagan att "tid och
plats for samrad behovs i det demokratiska samtalet". Men - hur mycket tid och plats? Det
finns anledning att studera derma resursatgang. Den ar demokratiskt fundamental, men dess
kvantiteter kan inte anses forutbestamda. "Democracy must build on deliberation" (Becker,
1998), men av vilka sorter, och hur mycket?
For lag mangd samrad- och emotion, kupper och det alltfor snabba riskerar ta over, for hog
mangd- och byrakrati och ointresse knackar pa. Pa vilka satt hor olika typer av mer eller
mindre direkt demokratisk dialog naturligen samman med olika grad av samrad fore beslut?
Man kan fom1ulera om detta sporsmal pa foljande satt. Foljer mognad och klokt overvagande
automatiskt av tillganglighet for tid for overvagande? Star begreppet "obetankt" i motsats till
"haft tid att overvaga"?
Den demokratiska eftertanken har olika dimensioner. Vilken roll spelar fom1en,
organisationen for samradet? Vilken roll spelar tillgangligheten for balanserad kunskap och
erfarenhet? Och- alltsa- vilken roll spelar tiden? Om tid ar fundamental, kan man da
underlatta vagen fram till kloka stallningstaganden genom att gora bruk av en
fordrojningsfunktion? Leder eftertanke till okad grad av koncensus? Har firms mycket att
analysera i nya metoder for att samla in och fora fram medborgerliga uppfattningar.
Dialogen

For att den demokratiska dialogen ska kutma havda sig, erfordras resurser for att stodja och
formedla denna dialog. I ett samtal mellan tva personer kan den ena avbryta den andra,
omedelbar respons ar mojlig, infor fom1uleringen av en slutsats, kanske ett koncensus. Men
mellan manga deltagare behovs organiserad samverkan.
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Det racker knappast med att samhallet pa olika satt stoder natbaserad infon11ationsspridning
for att dialogen ska fordjupas. De offentliga databaserna formedlar fundamental upplysning
om samhallets funktion, men som grund for en effektivisering av den demokratiska dialogen
erfordras nagot ytterligare.
Redskap for att framja medborgardeltagandet. Vi kan kalla det for ett dialogredskap. Detta ska
bygga vidare fran vidgat medborgarkunnande, som stOds av olika samhallsatgarder.
Vem ska ta ansvar for att tillhandahalla sadana redskap for medborgamas vidgade samrad,
deras i okande grad demokratiska deltagande? Naturligt ar att i vart land vanda sig till stat,
kommun och landsting. Har finns ett begrepp som benamns "universal services",
samhallstackande tjanster. Staten har definierat och patagit sig ansvar for vissa av dessa. De
omfattar i nulaget bl a teleteknik. Enligt telelagen ankommer det pa teleoperatOrema i var1
land att tillse att grundlaggande telefoni, samt rimlig fax- och datakvalitet upp till en basal
overforingshastighet, tillhandahalls till alla delar av landet "till rimliga kostnader". Under
1990-talet har Televerket/Telia uppburit statlig ersattning fOr detta.
Statens ansvar omfattar manga demokratiska aktiviteter. Manger grundlaggande rattstrygghet
och styrelsefom1 i samhallet. Manser till att undervisning om demokrati tiger rum i skolan,
man infom1erar om fon11er och innehall ide politiska besluten, man tillhandahaller
samhallsdatabaser, man deltar i ansvar for organisationen av de allmanna valen osv.
I ett historiskt-tekniskt perspektiv kan man paminna sig aven andra former av statligt stod. I
Frankrike finns Minitel, en terminal, och Teletel, ett telenat, som franska staten tillhandahallit
till medborgarna - i sin grundutfomming utan kostnad for medborgarna. Detta banbrytande
system, foregangare till Internet, har spelat en viktig roll for spridande av samhallsinforn1ation
och mojligheter till samhallsdebatt i Frankrike. Det har ocksa anvants i manga experiment
med dialog mellan grupper av medborgare, rent politiskt saval som i anknytning till olika
samhallsinstitutioner.
Den franska staten lade med sitt offensiva stallningstagande 1978 grunden for konstaterandet
att tillhandhallande av Minitel-systemet kan ha vasentliga demokratiskt (och industriellt)
positiva effekter. Matmiskor kanner sig mindre isolerade och utsatta nar de vet att det mer
eller mindre overallt finns tillgangligt ett kommunikationssystem med vars hjalp envar kan
komma i kontakt, med andra, eller med berorda institutioner. Telefonen fick en vardefull
komplettering och utvidgning.
Bland andra exempel pa viktiga samhallsinsatser kan namnas att den italienska foregangsstaden Bologna fr o m 1998 tillhandahaller abonnemang pa Internet utan kostnad for
medborgarna. Det ar bara att anmala intresse - sa erbjuds man som stadsmedborgare de
tekniska mojligheterna i system IPERBOLE. Verksamheten firms beskriven i bl a
Tsagarousiano (1998). Det firms dokumenterat att detta ger en vardefull infon11ation at
medborgarna i Bologna, och vad galler den medborgerliga dialogens i1mehall och omfattning,
sa pagar en grundlig utvardering under 1999 (intervju med projektledaren L Guidi, jan 1999).
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I Goteborg ar utvecklingen liknande. Har erbjuds sedan oktober 1998 kostnadsfria
Internetab01memang for samtliga 240 000 hushall i Goteborg. Hushallen erbjuds ocksa
telefonabonnemang till kraftigt sankt kostnad. Dessa erbjudanden kan ra mangfacetterande
effekter, och bland dem kan ett vidgat demokratiskt deltagande komma att utgora en viktig
mojlighet.
Ett dialogredskap

Utvecklingen av det demokratiska samtalet i samhallet ar uppenbarligen en fraga dar
samhallet bar anledning engagera sig och ta ansvar. Nagon enstaka institution kan knappast
pataga sig ett overgripande politiskt ansvar utan att lOpa risk att vara partisk. Om samhallet
onskar tapa sig detta ansvar, uppstar en metodfraga. Med vilka metoder kan man fran
samhallets sida framja en aktivare demokratisk utveckling? Behovs mer grundlaggande
utbildning? Behover "en ny Minitel" tillhandahallas som kommunikationsredskap?
Det fona. ja, det senare, knappast, i dagens samhalle finns redan maskinvara val spridd.
Daremot kan ett programvarumassigt dialogredskap vara motiverat, ett redskap med vars hjalp
det ar enkelt att inhamta infom1ation fran natet och darefter uttrycka och dokumentera sin
medborgerliga mening i samhallsfragor.
Hur ska vidgad utbildning i demokratiskt deltagande kunna bringas till stand? Har erfordras
mangfacetterade atgarder, grundlaggande arbete i skolan, insatser i
folkbildningsorganisationernas regi, i studiecirklar, privata fristaende kurser,
massmedieinsatser, och mycket mera. Genomgaende kan sadan utbildande verksamhet i dessa
sammanhang ges en praktisk och konkret fom1, som Jigger nara det diskuterade amnet,
verkligt vidgat demokratiskt deltagande.
Ett medborgarredskap av bar namnd typ bor ha sadana egenskaper att det, forutom att ge
tillgang till viktiga kunskapsreferenser, kan anvandas for att samla medborgares genomtankta
uppfattningar, och medverka till att formedla dessa pa ett sadant satt att de kan bringas till
nytta i den demokratiska processen. Det maste vidare vara vidstrackt tillgangligt i samhallet,
och vara tillgangligt pa ett sadant satt att medborgama kanner sig naturligt fortrogna med det.
Detar fraga om ett administrativt redskap som kan ligga till grund fOr vidstrackt demokratisk
kommunikation. Det bor vara mojligt for de manniskor som anvander redskapet att pa ett
naturligt satt anknyta till egna demokratiska ratter och kulturer, en utveckling som ar val
belyst av bl a Putnam (1993). Redskapet bor kunna sammanfatta savallokala som regionala
samrad. Det ar sarskilt det lokala samradet som berors, det spontana samradet, som befi1mer
sig pa visst avstand fran olika etablerade organisatoriska fonner.
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Som sadant kommunikationsredskap ligger det nara till hands att forestalla sig en generell
programvara som bar egenskapen att dels kunna fom1edla referenser till kunskapsdatabaser,
och dels kmma sammanfatta resultat av gruppvisa demokratiska samtal. Ett sadant system, lilt
oss benamna det K, kan utgoras av en programvara som har som viktigt andamal att
sammanfatta medborgares vilja fran moten av olika slag. Dessa moten kan vara verkliga eller
ha agt rum pa lampligt nat. Systemet K ska sjalvt kunna koras pa Intemet, pa ett sadant satt att
det ar latt tillgangligt for envar.
Forutom att formedla kunskapsreferenser under ett motes gang, bar man med hjalp av
insamlade uppgifter efter en lokal motesdiskussion kunna uttrycka:
•
•
•
•
•
•

vilka som varit med i diskussionen
nar diskussionen agde rum
vad man diskuterade
vad man kom fram till
vilka som boll med, och vilka som inte holl med om slutsatsema
bur man kan ga vidare med resultatet

Anvandningen av systemet kan vara sa enkel att dess fom1 ska kunna "fyllas i" omedelbart
under eller efter ett mote. Detta staller mycket hoga krav pa enkelhet.
Inom K kan firmas statistiska rutiner som - om man vill - bearbetar de standpunkter som
deltagarna gruppvis intagit och presenterar dem sammanstallda. De deltagare som sa onskar,
kan forbli anonyma. K kan ses som ett enkelt programvarupaket, som kan koras pa olika
datorer. Inom systemet kan fitmas voteringsfunktioner, sa att det blir enkelt att komma fram
till resultat. Bade majoritetsutfall och minoritetsutfall kan dokumenteras. Med beaktande av
kompatibilitetshansyn kan systemet utvidgas med olika rutiner, t ex for olika typer av
presentation av resultat. Vissa personer kan vilja ha presentation i stor stil, sarskilt enkelt
lasbara fonter, i ljudfonn m m.
Som en viktig egenskap kan noteras att systemet K ska kunna arbeta med olika
in vandrarsprak.
Det existerar programvaror som liknar detta system, som utfor delar av de bearbetningar och
sammanstallningar som har ar aktuella. System som stoder ideskapande,
gruppkommunikationsredskap m m utgor ett aktivt intresseomrade i nulaget. De bar avsedda
redskapen utgor en vidareforing, fokuserar pa kommunikation i den demokratiska processen,
fOr fram det lokala medborgarordet. Det ar bar fraga om utomordenligt enkla redskap, sa enkla
till sitt handhavande och sa enkelt tillgangliga att det blir fullkomlig naturligt for manga
ma1miskor att ta dem i bruk vid demokratiska samrad, och att fOra resultatet av samradet
vidare i den politiska beslutsprocessen.
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Pa basis av en samlad samhallelig specifikation kan olika systemleverantOrer tillhandahalla
dessa system. De kan ses som verkliga "frivaror". Inte minst av sakerhetsskal ar det viktigt att
sprida ansvaret for tillganglighallande och aktualisering till olika leverantorer.

Organiserat samrad

System K kan salunda konstrueras for att komma till anvandning i forsta hand i ett lokalt
sammanhang. Det ar i de lokala diskussionerna, inom studiecirkeln, vid kaffebordet pa
eftenniddagen, som demokratins ratter finns, ratter som kan bringas att vaxa.
Detta samradssystem kan ses som ett protokoll, som ar tillgangligt for envar, och med vars
hjalp det kan vara enkelt att sammanfatta resultatet av ett samtal pa ett sadant satt att
resultaten kan foras vidare, for senare politiska sammanstallning.
Detar intressant att overvaga hur sadan sammanstallning ska organiseras. Om systemet K ges
sadana egenskaper att resultaten fran en viss sammankomst mycket enkelt kan sammanfogas
med resultaten fran en annan sammarlk:omst, sa finns forvisso successiva risker for illvillig,
snabb och ensidig samordning till ett hastigt resultat. Denna centraliseringsmojlighet kan vara
oroande. Placerat i handema pa krafter med destruktiva avsikter kan systemet da komma att
anvadas for antidemokratiska syften.

A andra sidan kan systemet underlatta att i demokratiska fom1er fora fram folket vilja. For att
detta senare ska bli fallet, ar det vasentligt att systemet konstrueras sa att dess resultat bar en
kvalitativ pragel, dar bade majoriteter och minoriteter framtrader. Darmed forsvaras potentiellt
missbruk, med endimensionell samkoming av tabellresultat.
Om systemet konstrueras for att vara en principiell och strukturell avbild av stora samhalleliga
administrativa system, sa att det ar "principiellt kompatibelt uppat", kan kommunikation med
andra av samhallets styrsystem underlattas. Detar i dessa sammanhang kvalitativ samordning
fran de manga till omranget sma motena som efterstravas, inte kvantitativa samkomingar.
Detar mojligt att decentralisera system av denna typ sa langt, att de rymmer moduler som kan
vara individuella. En sadan modul harden egenskapen att den kvantitativt sett kan formedla
en medborgares uppfattningar sa att dessa kan samverka med andras, i demokratisk mening.
Sadana moduler kan anvandas vid deltagande i virtuella studiecirklar, vid moten som delvis
ager rum pa natet. Detta ar naturligtvis viktigt for medborgare som av olika skal har svart att
fysiskt narvara vid vanliga politiska moten, t ex manniskor med funktionsnedsattningar.
En kanslighet for bruk i olika miljoer ar naturlig. System av ovanstaende typ kan fom1edla
embryon till folkets vilja, nagot som kan anvandas for fundamental demokratisk styrning. Ett
vasst redskap, en skalpell, kan effektivt anvandas for destruktiva syften, men kan ocksa vara
nodvandig vid en livsbejakande medicinsk operation, i helande syfte.

•
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Ansvarsfd'tgan

I ett system av alltmer distribuerat politiskt deltagande blir det alltmer komplicerat att utkrava
direkt ansvar for gjorda stallningstaganden. De aktuella politiska stallningstagandena
emanerar i det ideala demokratiska fallet fdm folket sjalvt. Ska da folket sjalvt stallas till
ansvar, om nagot gar snett? Hur skulle detta i sa fall organiseras? Hur kan ansvar utkravas i ett
system dar det folkvalt representativa kompletteras av demokratiska delsystem av mer direkt
karaktar? Ju mer man distribuerar, desto fler ar det ju som deltar, som har att del a pa ansvaret.
I dagens representativa politiska system utkravs ansvar av de folkvalda. De politiskt skickliga
ska kmma ges heder. Och - missbruk av det fortroende man erhallit leder till att man inte blir
omvald, eller i mer dramatiska situationer att man aven mitt under en mandatperiod kan bli
skiljd fran sitt fo1iroendeuppdrag.
Massmedierna har en egen fonn. En ansvarig utgivare for ett massmedium agerar pa basis av
"ensamansvaret", en en sam har utsetts som ansvarig for det som publiceras i ett massmedium ,
i en viss form och for en viss tid.
Detar mojligt att anknyta till detta. For insamling av medborgerliga uppfattningar samt for
framforande av resultatet av vissa politiska diskussioner kan en person utses som ansvarig.
Detta kan vara for en viss grupp moten, for en valdefinierad mangd politiska
stallningstaganden, och for en viss tid. Begreppet "ansvarig utgivare" kan :Ia en motsvarighet i
en ansvarig medborgare, en motessekreterare som ar vald utan partsintresse. Eftersom
motesprotokollen ar offentliga, kan en kvalitetskontroll, en sjalvsanering, ske.
Ju stOrre grupp medborgare som deltar i ett beslut, desto fler ar det uppenbarligen som har att
dela pa ansvaret. Pa natet fi1ms emellertid plats for notering av aven manga deltagare i en
diskussion. Funktionen som ansvarig kan fordelas over tiden, mellan olika personer.
Ansvarsfragorna, som ar komplicerade, faster uppmarksamhet pa hela integrationen av det
vidgade deltagandet i det politiska beslutsfattandet. Detta har ovan antytts. Det behovs
genomgripande organisatorisk utveckling for att komma fram till fungerande mer
distribuerade deltagarfom1er. Slaton (1998) talar om behovet av politisk transfom1ation, hon
menar att det inte racker med anpassning av dagens system tillnya forutsattningar, att det
behovs nya politiska strukturer.

Inga rattsliga bromsar

Man kan fraga sig om rattsliga integritetsskal kan bromsa spridningen av system for
dokumentation av vidgat medborgardeltagande. Den nya Personuppgiftslagen anmodar till
varsamhet med bantering av personidentifierbara data.
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Man kan havda den varderingen att det vore illa om rattsliga bromsar skulle forsvara eller
omojliggora ett vidgat demokratiskt deltagande i landet. Det finns en naturlig grundlaggande
oppning i Personuppgiftslagen, dar det stipuleras att all bearbetning av personuppgifter ar
tillaten om den sker med den registrerades samtycke. Detar darfor mojligt att som en
standardiserad fragestallning i begynnelsen av varje anvandning av i detta sammanhang
aktuella system notera att varje medborgare medger att varje atman medborgare rna uttala sig
om envar i dessa system. Man nar da inte alla, men manga.
Vidare har Datainspektionen (DI) den 1 mars 1999 foreslagit lattnader i tillampning av
Personuppgiftslagen. Regeringen kan vantas stadfasta forslaget, som enligt DI kan
sammanfattas pa foljande satt:
"Datainspektionen foreslar att regeringen genom en andring i personuppgiftsforordningen gor
det tillatet att skriva om andra personer an sig sjalv i lOpande text pa Internet om det
uppenbart saknas risk for krankning av den registrerades personliga integritet.
Vidare foreslas sarskilda undantag for kommunernas informationsverksamhet. Uppgifter i
vissa protokoll, kungorelser, kallelser och diarier som direkt pekar ut enskilda personer ska
som regel :fa publiceras pa Internet om det ar uppenbart att det saknas risk for
integritetskrankning".
Personuppgiftslagen reser uppenbarligen inga hinder for en utveckling i riktning at
Internetbaserat vidgat medborgarinflytande av den typ som diskuteras har.

En lockelse?

Man kan fraga sig om existensen av det ovan namnda systemet K, eller av nagot annat
telmikstott system for att fora fram folkets vilja, kan komma att te sig sa inbjudande att manga
medborgare spontant tar dem i bruk. Det rna kunna finnas fog for tvekan har. Det har tidigare
gjorts manga forsok med publikt tillgangliga tem1inaler, med vilkas hjalp medborgarna bar
kunnat komma i kontakt med samballets institutioner ocb foretradare. Det vore en overdrift att
saga att dessa system visat sig entydigt framgangsrika. De bar visat sig endast mycket mattligt
anvanda.
Men metodologiskt hopp firms ocksa. Enligt Rombach (1997) visar tillgangliga data att
"politikerfOraktet ar en myt" - atminstone enligt av honom utforda intervjuer med folkvalda.
Andra publikationer, och manga opinjonsmatningar, pekar dock pa motsatsen, med lag tillit
till folkvalda politiker, och ett allt lagre medborgerligt deltagande i allmanna val.
Det finns fog for analys dar dessa utsagor stalls mot varandra ocb provas. Detta kan goras med
anvandning av redskap som system K ovan, dar mojlighet finns att fOra fram det verkligt
lokala samtalets innehall. Sarmolikt ar det just "mina fragor" som ar viktiga, och sa lange jag
:far diskutera mina fragor, da ar jag verkligen intresserad.
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Detta val av olika fdtgor for olika typer av demokratiskt samrad ar vart eftertanke. Sj alvfallet
kan inte den overgripande fOrsvarspolitiken eller skattepolitikens teknikaliteter goras foremi'tl
for kommunal folkomrostning (jfr Ohlin, 1971). Detar inte sannolikt att stora grupper
medborgare inom rimlig tid skulle vara tillrackligt p ~tlasta for att deltaga konstruktivt i sadana
fragor. Fragans natur tar styra till en mman beslutsfom1. Men val av buss eller sparvagn som
kollektivtrafikmedel? Eller val av konstnarligt utsmyckning av skola och dagis?
Det ar sam1olikt att manga medborgare skulle kii1ma sig demokratiskt tillfredsstallda vad
galler ett antal "stora" beslut om det vore praktiskt mojligt for dem att delta i ett antal till sin
omedelbara rackvidd "sma" beslut. Vetskapen om att "ha deltagit" behover inte alltid vara
kopplad till antalet beslut, eller arten av beslut, man deltagit i. Att ha deltagit aktivt i beslutet
om busshallplatsen kan ha en positiv effekt pa tillfredsstallelsen over skattebeslutet.
Manga ganger ar en forslagslada principiellt meningsfull. Dess bara existens ar viktig.

Exemp el pa omraden dar en okande andel medbo rgare uppgivit nagon grad
av intresse att lasa, hora eller se om det 1955-1996
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Uppgifterna hamtade fdin FSI, 1998 (Osterman/Timander). Valda fragor ur ett batteri om ett femtiotal olika
intresseomraden.

Men manga ma1miskor ka1mer sig inte lockade av tatt demokratiskt deltagande. Trots det ar
det samhalleligt fundamentalt att alla deltar. Har finns en konflikt. Vad kan vi gora for att lOsa
upp denna knut?
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Man kan laborera med samhalleliga lockbeten. Det firms samballstjanster, t ex utbildning eller
annan saklig upplysning, som m[mga marmiskor onskar tillgang till. Ett byte mellan
medborgare och samhalle kan komma till stand. Vissa vardefulla samhallstjanster kan stallas
till forfogande for de medborgare som visar intresse av att aktivt deltaga demokratiskt i
samhallets styming. Foretradare for samhallet kan ocksa fim1a det meningsfullt att till den
enskilda demokratiskt sarskilt aktiva medborgaren fOresla aven mer glamorosa erbjudanden,
om inte skatteavdrag, sa nara no g. "Lonsamheten" i sadana samhalleliga erbjudanden till
medborgama kan ha samband med att samhallet for sin del kan na vinster av olika slag via
den tillfredsstallda medborgaren. Man kan atminstone undvika motsatsen - kostnader som
foljd av medborgerligt missnoje och missamja i samhallet.
Med redskap tillgangliga som pa ett enkelt satt kan fom1edla medborgarens vilja och
prioriteringar kan vi tala om att medborgarsfaren utvidgas. Okat deltagande i samhallslivet
blir lockande nar det ar tydligt och uppenbart att det firms nagon som lyssnar.
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