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1. Sammanfattning 
Det övergripande syftet med undersökningen ”Internet och det öppna samhällets drivkrafter” 
är att i första hand kunna påvisa, förklara och förstå olika samband mellan språklig 
kommunikation och demokratiska processer. Ett särskilt fokus läggs i undersökningen på 
studier av Internet som kommunikationsmedium. 

En central frågeställning kretsar kring vad som möjliggör väl fungerande demokratiska 
processer. Den hypotes som läggs fram i undersökningen är att det i grunden är 
kommunikation mellan människor genom mänskliga språk som möjliggör demokratiska 
processer. Ju mer denna kommunikation präglas av direkt kommunikation och kommunikativ 
handling från och mellan så många människor som möjligt, desto fler, enskilda, väl fungerade 
demokratiska processer i ett specifikt samhälle. Motsatt fungerar demokratiska processer allt 
sämre om de i alltför hög grad präglas av indirekt kommunikation och strategiskt handlande.  
De vetenskapliga teorier som används för analys av den språkliga kommunikationens roll som 
demokratisk drivkraft är bland annat Jürgen Habermas teori om kommunikativt handlande och 
i mindre utsträckning även teorier av samhällsvetenskapliga forskare som Johan Asplund, 
Robert A. Dahl och Robert Putnam. 

Sammantaget har undersökningen visat att det inte är möjligt att empiriskt fullständigt 
belägga sambanden mellan språklig kommunikation och väl fungerande demokratiska 
processer i denna begränsade studie. Däremot visar undersökningen att det existerar en rad 
relativt starka, teoretiska samband mellan språklig kommunikation och demokratiska 
processer. Språklig kommunikation är en central drivkraft för många av de institutioner och 
strukturer som är omistliga för den form av formellt demokratiskt styre som praktiseras inom 
moderna nationalstater av exempelvis Sveriges typ.  

Undersökningen visar också att Internet har en teknisk potential att förverkliga 
välfungerande och fördjupade demokratiprocesser, präglade av direkt kommunikation och 
kommunikativa handlingar från och mellan många människor. Men då krävs antagligen 
förändringar av det representativa demokratiska systemet och ett frigörande av tekniska, 
utbildningsmässiga och ekonomiska resurser i syfte att göra Internetkommunikation lika 
utbredd och lätthanterlig som traditionella former av telekommunikation, exempelvis telefon. 
 

2. Inledning: Det slutna samhällets drivkrafter 
”Mot slutet av 1938 var det gamla bolsjevikpartiet i praktiken utplånat. Ett nytt, främst besatt 
av unga, till idioti lojala karriärister, ”1938 års klass”, hade kommit i dess ställe. Stalins 
absoluta envälde var säkrat. Erfarenheten från terrorn kom dessutom att atomisera samhället 
på ett sätt som gynnade systemet. Ingen, säger ingen, kunde längre säga emot en order från 
högre ort. Före jezjovsjtjinan hade man kunnat yttra kritik mot systemet för sina vänner. Efter 
jezjovsjtjinan vågade man inte yttra det ens för sin make eller maka.”1 

Citatet är hämtat ur historikern Peter Englunds bok ”Brev från nollpunkten”. Vad han 
beskriver är hur den sovjetiske dikatatorn Josef Stalin genom kommunistisk politik, 
massmord, intriger och utrensningar lyckades skapa en stat, Sovjetunionen, byggd på total 
slutenhet, tystnad och självcensur. Inte nog med att friheten att yttra sig och kommunicera fritt 
var förbjuden i lag. Genom återkommande mordkampanjer som jezjovsjtjinan, den stora 
terrorn, injagades sovjetmedborgarna i en skräck så djup att till och med samtalen vid 
familjens köksbord i många fall upphörde. Formella förbud och slumpmässig statsterror mot 
befolkningen samverkade kusligt effektivt. I samma hänsynslösa anda, men med andra 
politiska förtecken, agerade ungefär samtidigt Adolf Hitler i Nazityskland. Likheterna mellan 
regimerna var enligt Englund slående på många sätt.  
                                                
1 Englund, Peter (1996): Brev från nollpunkten – historiska essäer. Stockholm: Bokförlaget Atlantis, sid 87. 
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”Dessa diktaturer skilde sig från olika äldre föregångare inte bara genom sina 
ambitioner att uppnå det perfekta samhället genom att upprätta en total kontroll 
över sina medborgare – något som ingen forntida tyrann ens vågat drömma om 
och än mindre kunnat genomföra. De skilde sig också på så vis att de inte som 
föregångarna var nöjda med att härska över en tyst och passiv befolkning. 1900-
talets totalitära diktaturer krävde tvärtom medborgarna eller snarare ”massornas” 
entusiastiska och okritiska stöd.”2 
 
Att visa eller inte visa sitt ”okritiska stöd” till regimen tycks alltså inte ha varit något val 

för människor i Sovjetunionen eller Nazityskland. En ”tyst och passiv” medborgare avkrävdes 
på olika sätt svar om sin inställning till regimen av säkerhets- och partipoliser. Att inta en 
hållning som var bara en smula kritisk eller rentav öppet kritisk kunde omedelbart kosta vem 
som helst livet. I samhället som helhet gynnades därmed tystnaden, det okritiska samtalet och 
i förlängningen uppstod två nästan totalt slutna samhällen.  

 
”Ett nytt brottsbegrepp växte också fram i 30-talets Sovjet: folk straffades inte så 
mycket för vad de gjort som för vad de kunde tänkas göra. Denna föreställning, 
länkad till resonemang om kollektiv ansvarighet, farlig social eller etnisk 
bakgrund, och så vidare, ledde till att kopplingen mellan straffbeläggandet av 
individen och samma individs gärningar faktiskt kom att lösas upp.”3 
 
I motsats till slutna mardrömssamhällen står drömmen om det öppna samhället. Ett 

samhälle som i någon mening uppmuntrar kritiska och okritiska samtal, dialog, debatt, 
diskussion, ocensurerade konstnärliga och massmediala yttranden inom demokratiskt 
bestämda ramar, samt öppen och även i praktiken fri kommunikation i olika former mellan 
många människor. Mycket talar för att dessa friheter är grundläggande drivkrafter i 
demokratiska processer, liksom demokratiska processer antagligen är grundläggande för det 
öppna samhällets drivkrafter. Det är dessa värden och deras samband som föreliggande 
uppsats handlar om. 

I Sovjetunionen och Nazistyskland blev det i varje fall kusligt tydligt vad det slutna 
samhällets drivkrafter kan leda till. Och det skedde för bara drygt 70 år sedan. 
 

3. Syfte 
Syftet med undersökningen är att i första hand kunna påvisa, förklara och förstå olika 
samband mellan språklig kommunikation och demokratiska processer. Ett särskilt fokus läggs 
i undersökningen på studier av Internet som kommunikationsmedium. En heltäckande bild av 
sambanden mellan språklig kommunikation och demokratiska processer är inte möjlig att ge i 
föreliggande uppsats. Avgränsningar görs både vad beträffar olika kommunikationsformer 
och teorier liksom demokratiteorier och demokratiska styrelseformer. Teori, definitioner och 
begrepp hämtas från både sociologisk och statsvetenskaplig teori. Historiska och geografiska 
jämförelser görs mellan olika samhällen och det empiriska materialet speglar olika delar av 
världen, men i huvudsak behandlas de västerländska, kapitalistiska, formellt demokratiska 
nationalstaterna. I andra hand syftar undersökningen till att utveckla begrepp för att vid 
eventuellt fördjupad forskning i ämnet kunna utveckla relevanta mätmetoder och 
analysmodeller.  
 
                                                
2 Englund (1996) sid 125 
3 Englund (1996) sid 87 
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4. Frågeställningar och hypoteser 
En central frågeställning i denna uppsats är frågan om vad som möjliggör väl fungerande 
demokratiska processer. Ett formellt, institutionaliserat demokratiskt styre tycks i många 
avseenden inte vara någon garanti för att de beslut som fattas i ett samhälle är resultat av väl 
fungerande demokratiska processer. Kan beslut upphöra att vara demokratiska trots att de 
fattas inom formella demokratiska institutioner? Hur många människor skall vara aktivt 
inblandade i en demokratisk process för att besluten skall kunna anses vara demokratiska och 
legitima? Kan fler människor förmås att delta i demokratiska beslutsprocesser, och kan till 
exempel ny teknik som Internet underlätta en sådan utveckling? 

Frågeställningarna är relevanta inte minst mot bakgrund av politikens utveckling i flera 
av västvärldens länder. Politikerförakt, minskat antal partimedlemmar, minskat valdeltagande 
och en utbredd misstro mot hela det politiska systemet är ett faktum i många av EU-länderna 
och i USA. Samtidigt finns en motsatt rörelse där alltfler och allt bättre utbildade människor i 
många länder säger sig vilja påverka samhällsutvecklingen på något sätt. Dock inte genom 
traditionell partipolitik, vilken ofta ses som toppstyrd och tråkig. Politiken måste med andra 
ord finna nya former. I Sverige minskar partiernas medlemsantal i rask takt. Det kan leda till 
en situation där besluten så småningom fattas av små partieliter utan folklig förankring. 
Samtidigt flyttas och centraliseras alltmer makt internationellt till organisaitioner som EU och 
WTO. Om de demokratiska processerna skall ha ett innehåll för alla myndiga, röstberättigade 
människor och inte reduceras till tomma slagord för valrörelsebruk så krävs antagligen 
nytänkande. Ett alternativt scenario är låta utvecklingen fortgå med risk för att ett eventuella 
folkliga missnöjesyttringar börjar kanaliseras genom rörelser och partier för vilka 
demokratiska processer mest ses som ett ständigt pratande vilket bör begränsas kraftigt eller 
avskaffas snarast möjligt.  

Min hypotes är följande: I grunden och i vid mening är det kommunikation mellan 
människor genom mänskliga språk som möjliggör demokratiska processer. Ju mer denna 
kommunikation präglas av direkt kommunikation och kommunikativ handling från och mellan 
så många människor som möjligt, desto fler, enskilda, väl fungerade demokratiska processer i 
ett specifikt samhälle. Motsatt fungerar demokratiska processer allt sämre om de i alltför hög 
grad präglas av indirekt kommunikation och strategiskt handlande.  
 

5. Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel 8 inleds resultat- och analysdelen under 
titeln ”språk som social handling”. Kapitlet behandlar delar av Jürgen Habermas teori om 
kommunkativt handlande och Johan Asplund teori om den socialt responsiva människan. I 
kapitel 9 analyserar jag  forskning om demokratiska processers och styrelseformers inverkan 
på konflikter, delvis utifrån historiska utgångspunkter. Därefter följer kapitel 10 med titeln 
”Moderna demokratiprocessers former och effekter”.  

I det studeras framför allt olika kommunikationsformer i demokratiprocesser inom 
storskaliga nationalstater och vilka effekter dessa får. I kapitel 11 redogör jag för olika 
demokratiuppfattningar, med särskilt fokus på den storskaliga, representativa 
demokratiformen och direktdemokratin. Här gör jag dessutom ett försök att faställa begrepp 
och variabler för eventuella fortsatta studier i ämnet. Därefter följer kapitel 12 som analyserar 
Internet, primärt med utgångsgspunkt i Habermas teori. Förutsättningar för jämlik tillgång till 
Internet studeras utifrån klass- köns-, och åldersperspektiv. I kapitel 13 slutligen når 
analysdelen sitt slut och vissa övergripande slutsatser dras, utifrån flera samhällsvtenskapliga 
teorier. 
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6. Metod 
Föreliggande uppsats är byggd på kvalitativa forskningsmetoder. Närmare bestämt kvalitativ 
textanalys, vilket i första hand innebär studier av litteratur, forsknings- och 
organisationsrapporter och elektroniska dokument. Böcker, rapporter, teoriöversikter, 
tidningar, tidskrifter och webbplatser på Internet är de primära källorna och utgör således det 
empiriska materialet. 

Utgångspunkten är explorativ snarare än deskriptiv och uppsatsen kan kanske sägas ha 
karaktären av en förstudie. Den valda metoden innebär att resultatens tillförlitlighet varierar 
relativt kraftigt, liksom möjligheterna att dra generella slutsatser. Förankringen i erkänd 
samhällsvetenskaplig teori innebär emellertid att resultaten vilar på tämligen solid grund.  

 

7. Teori 
Den huvudsakliga teori som används i uppsatsen är Jürgen Habermas teori om kommunikativt 
handlande eller kommunikativ handling. I mindre utsträckning används även teorier av 
samhällsvetenskapliga forskare som Johan Asplund (social responsivitet), Robert A. Dahl 
(demokratiteori inom storskaliga nationalstater) och Robert Putnam (socialt kapital, 
medborgaranda). 

Som teoretiska utgångspunkter används främst Habermasbegreppen kommunikativt 
handlande, teleologiskt (strategiskt-instrumentellt) handlande, giltighetsanspråk, diskurs och 
diskursetik, inbördes förståelse, universalpragmatik och jämlikhet. Utifrån dessa lanserar jag 
själv begreppen direkt och indirekt kommunikation. Direkt kommunikation vill jag koppla till 
Habermas begrepp kommunikativ handling. Enligt min tolkning av Habermas är det nämligen 
framför allt den direkta, talade eller skrivna dialogen, samtalet eller diskussionen mellan två 
eller flera människor med möjlighet till spontan interaktivitet och gensvar som Habermas 
avser med sitt begrepp. Det är endast i direkt kommunikation som kommunikativa handlingar 
äger rum.  

Motsatsen sker genom indirekt kommunikation. Ett begrepp jag lanserar för att beskriva 
kommunikation genom till exempel traditionella massmedier (tidningar, radio, tv), böcker, 
musik eller konstnärliga verk. I flertalet fall saknar dessa kommunikationsformer möjligheter 
till just den spontana interaktivitet och gensvar från lyssnare, läsare eller publik som gör 
kommunikativa handlingar möjliga. Det handlar således om indirekt kommunikation från 
skribenter, programledare, författare, fotografer eller konstnärer i syfte att påverka lyssnarna, 
läsarna eller tittarna. Begreppet indirekt kommunikation kan kopplas till Habermas begrepp 
strategiskt-instrumentellt handlande. En strategisk handling riktar sig enligt Habermas mot 
andra människor i syfte att nå mål i konkurrens med andra människor. Indirekt 
kommunikation präglas med andra ord, enligt Habermas logik, i högre grad av ett strategiskt 
övergripande syfte att påverka andra människors handlingar och tänkesätt. Till skillnad från 
direkt kommunikation som genom sin högre grad av samtidigt kommunikativt handlande från 
flera människor främst syftar till och underlättar inbördes förståelse och samförstånd. 
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8. Språk som social handling 
Sociologen Johan Asplund beskriver i sin bok om social responsivitet genomgående 
människor som närmast gränslöst manipulerbara, på gott och på ont. Denna läggning eller 
fallenhet tycks enligt honom vara kärnan i den mänskliga naturen, om det nu alls går att tala 
om en sådan. Inte att enskilda människor i grunden är förutbestämda att av födsel eller 
ohejdad vana framträda likt stereotypa filmkaraktärer som enbart onda, goda, fega, giriga, 
glada eller kontrollerande. Dessa och åtskilliga andra egenskaper och känslor tycks istället 
finnas latenta i varierande grad inom de flesta människor.  

Ett grymt beteende kan exempelvis utlösas: 
 
”…så snart det utfärdas en effektiv tillåtelse för folk att leva ut sin sociala 
responsivitet. Den effektiva tillåtelsen kan naturligtvis härröra från en auktoritet 
eller överordnad, men en sådan kan utfärdas eller upplevas som utfärdad även i 
frånvaro av auktoritativa dekret, t ex i samband med alkoholförtäring, mobbning, 
jakt, aga, slagsmål och diverse idrotter med våldsinslag.”4 

 
I hög grad avgörande för hur en människa beter sig, framträder och handlar är, enligt 
Asplund, hennes sociala responsivitet. Ett begrepp som han menar kan användas för att i 
första hand förstå elementärt mänskligt beteende, men samtidigt långtifrån kan användas för 
att förklara allt mänskligt beteende.  

 
”Vad den ena personen gör är ett gensvar på vad den andra personen nyss har 
gjort. Detta gensvar föranleder i sin tur ett gensvar från den andra personens sida, 
etc. Det är detta växelspel jag vill beteckna som social responsivitet.”5 
 

Människor formas således individuellt och tillsammans i och av specifika situationer och 
miljöer. Det styr deras tänkesätt och handlingar. Människan är ”…en varelse som lever upp i 
närvaro av andra. I ensamhet eller isolering är denna varelse liv- eller mållös.”6 
Omformningen av människor sker gång på gång under ständigt pågående sociala processer i 
samhället. Vissa latenta egenskaper och känslor tycks då i enskilda fall kunna framträda så 
tydligt att de även kan ta över och dominera enskilda människor. Det kan handla om utlevd 
grymhet eller glädje, ondska eller godhet, vilka leder till specifika men oförutsägbara 
handlingar. 

Oavsett omständigheter och individuella egenskaper tycks kommunikation och 
mänskligt språk vara grundläggande för den sociala responsiviteten, påpekar Asplund.  

 
”Två eller flera personer, vilka förhåller sig socialt responsivt till varandra, 
kommunicerar med varandra. Vi kan säga att språket förutsätter social 
responsivitet. Utan sin sociala responsivitet hade människan inte kunnat utbilda 
ett språk. Vad som ytterst gör språket till språk är förmågan att ömsesdigt avge 
gensvar samt att föregripa motpartens gensvar och sätta sig i motpartens ställe. Vi 
kan betrakta den sociala responsiviteten som ett primitivt språk.7 

 
Socialpsykologiskt sett är således språket av allt att döma omöjligt att skilja från den sociala 
responsiviteten. Språket skulle, enligt Asplund, kunna sägas innehålla en drivkraft som utövar 

                                                
4 Asplund, Johan (1987): Det sociala livets elementära former. Göteborg: Bokförlaget Korpen, sid 263. 
5 Asplund (1987) sid 12 
6 Asplund (1987) sid 12 
7 Asplund (1987) sid 14 
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en tvingande kraft på människor att förhålla sig till andra människor. På vilket sätt människor 
väljer att förhålla sig förblir dock en öppen fråga, beroende på omständigheter i kombination 
med individuella egenskaper. 
 
8.1 Språklig kommunikation - vägen till förståelse? 
Asplunds teorier stämmer på flera punkter väl överens med sociologen Jürgen Habermas teori 
om kommmunikativ handling eller kommunikativt handlande. Asplund betonar dock på ett 
påtagligt sätt att det sällan går att förutsäga vilken typ av drivkrafter som människor har i 
förhållande till varandra. Den drivkraft Asplund framhåller som starkast är istället den sociala 
responsiviteten i sig själv. Oavsett vad den, så att säga, innehåller för typ av drivkrafter och 
vad dessa leder till. 

Habermas betonar att människor i allmänhet har en grundläggande drivkraft att uppnå 
inbördes förståelse med andra människor, och tillägger att medlet för att uppnå denna 
förståelse är kommunikativ handling eller kommunikativt handlande. Habermas teori om 
kommunikativ handling bygger bland annat på begreppet universalpragmatik, vilket han 
använder för att analysera mänskligt språk. Speciellt fokuserar han på de egenskaper i språket 
som kan leda till samförstånd och inbördes, mänsklig förståelse.  

 
”Universalpragmatiken har till uppgift att identifiera och rekonstruera universella 
betingelser för möjlig inbördes förståelse (Verständigung). I andra sammanhang 
talar man också om ”allmänna kommunikationsförutsättningar”. Jag talar hellre 
om allmänna förutsättningar för kommunikativt handlande, eftersom jag anser den 
typ av handling som syftar till inbördes förståelse vara grundläggande.”8 

 
I mänskligt språk, hävdar Habermas, finns nycklarna till mänskligt samförstånd. Alla 
mänskliga språk är bildligt talat programmerade för att människor skall kunna nå inbördes 
förståelse, de har ett slags inneboende drivkrafter som delvis tycks ligga bortom det 
mänskliga medvetandets kontroll.  

Människor gör ofta under samtal vad Habermas kallar giltighetsanspråk av olika slag. 
Det innebär att om person A till exempel hävdar att ”det regnar” så gör person A anspråk på 
att ett visst tillstånd i världen är en sanning: nämligen att ”det regnar”. Om sedan person A 
anklagas för att fara med osanning – person B hävdar nämligen efter att ha tittat ut genom 
fönstret att ”det regnar inte” och även personerna C, D, E och F delar denna bedömning - så 
kan person A tvingas att argumentera för sin sak. Denna argumentation kan sedan utvecklas 
till ett mer formaliserat samtal – av Habermas ofta kallat diskurs – med person B och dennes 
åsiktsfränder. I ett sådant samtal kan person A med ytterligare argument tvingas söka 
samförstånd eller åtminstone inbördes förståelse kring påståendet att ”det regnar”.  

Påståendet ”det regnar” kan naturligtvis ersättas med strängt taget vad som helst: ”det är 
dyrt här”, ”det är tråkigt på Liseberg”, ”USA är satan”, ”Irak har massförstörelsevapen” eller 
”en socialdemokratisk regering är inte bra för svensk ekonomi”. I samtliga fall är det troligt 
att den person som uttalar dessa ord så att andra människor uppfattar dem löper stor risk att 
tvingas söka samförstånd kring dem. På samma sätt som tidigare beskrevs i fallet ”det 
regnar”. 

På detta vis menar Habermas att språkförmågan och språket självt närmast tvingar fram 
ett slags strävan efter samförstånd och att denna strävan är den egentliga och djupaste 
meningen med mänskligt språk.9 Utifrån Habermas resonemang skulle människan skulle till 
                                                
8 Habermas Jürgen (1996): Kommunikativt handlande – Texter om språk, rationalitet och samhälle. (Andra 
upplagan) Göteborg: Daidalos, sid 143. 
9 Månson, Per (red.) (2003): Moderna samhällsteorier – Traditioner, riktningar, teoretiker. (Sjätte upplagan) 
Stockholm: Prisma förlag, sid 324 ff. Israel, Joachim (1999): Handling och samspel. Lund: Studentlitteratur, sid 41. 
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och med kunna sägas ha ett slags demokratiskt sinnelag, byggt på språket. Den inbyggda 
strävan efter samförstånd i mänskligt språk kan leda till det Habermas kallar kommunikativ 
rationalitet eller kommunikativt förnuft. Begreppen utgår från att det rimliga, rationella 
förnuftet så gott som alltid uppstår kring ett argument, en idé eller ett påstående under ett 
samtal eller en diskussion just på grund av det mänskliga språkets unika egenskaper. Förnuft 
och rationalitet uppnås inte i första hand på grund av att en eller annan klok eller bildad 
person deltar i diskussionen. Det kommunikativt uppnådda förnuftet finns enligt Habermas i 
just det argument kring vilket enighet och samförstånd kan nås. Alldeles oavsett hur detta 
argument värderas i andra sammanhang.10 
 
8.2 Social handling i samförstånd 
Under ett muntligt samtal mellan två eller flera människor bör deltagarna förstå varandra på 
flera nivåer för att kunna komma överens. Uppmaningar eller påståenden får till exempel inte 
tolkas som frågor eller vice versa om samtalet skall kunna leda till samförstånd.  

”Ska vi börja bygga nu då?” är ett exempel på ett uttalande som kan tolkas dels som en 
uppmaning: (rasten är slut…ska vi börja bygga nu då?), dels som en öppen fråga: (ska vi börja 
bygga nu då…eller vill ni vänta till senare?). 

Först när deltagare i ett samtal förstår varandra på alla nivåer, det vill säga utan felaktiga 
tolkningar av varandras uttalanden, först då kan ett uppnått samförstånd omsättas i social 
handling eller gemensam, målinriktad aktivitet. En gemensam aktivitet kan naturligtvis sättas 
igång utan samtal, men då sker den vanligen inte i samförstånd mellan de inblandade. Ett 
annat alternativ är att samtal eller någon annan form av kommunikation redan har ägt rum 
tidigare under processens gång och för tillfället inte anses nödvändig. 

En kommunikativ handling är således även en ”…genom språket förmedlad 
interaktion”11 som bidrar till att skapa social ordning. De språkliga, kommunikativa 
handlingar som varje enskild människa utför under ett muntligt eller skriftligt samtal är 
grunden för att gemensam, målinriktad aktivitet skall kunna genomföras med en rimlig 
effektivitet och i ett rimligt samförstånd. Det går helt enkelt inte att på bästa sätt bygga ett hus 
förrän alla inblandade har förstått hur det skall byggas. Om några inte har förstått syftet med 
att bygga ett hus, och några anser att ritningarna är felaktiga, så är det troligt att hela 
operationen kan drabbas av komplikationer i okänd omfattning. Reglerna, eller villkoren, för 
att genom diskussion nå fram till en gemensam hållning, ett gemensamt samförstånd kring hur 
saker och ting skall skötas, mätas, skrivas, vägas eller byggas, kallar Habermas för 
diskursetik. Begreppet bygger på några grundvillkor. Det första och viktigaste är att det bästa 
argumentet i en diskussion alltid bör ligga till grund för gemensamma normer eller beslut. 

 
”…endast de normer kan göra anspråk på giltighet, som alla berörda skulle kunna 
instämma i såsom deltagare i en praktisk diskurs.”12 

 
En väl fungerande social ordning, liksom en väl fungerande gemensam, målinriktad aktivitet, 
förutsätter således dels kommunikativa handlingar från och mellan många människor, ”alla 
berörda”. Dels en rimlig jämlikhet mellan aktörerna.13 Med andra ord skulle en sådan social 
ordning även kunna beskrivas som en demokratisk process.  
 

                                                
10 Månson (2003) sid 326 ff. Cuff E.C, Sharrock W.W, & Francis D.W (1998): Perspectives in sociology. 
(Fourth edition) London: Routledge, sid 328 ff. 
11 Israel (1999) sid 41 
12 Habermas (1996) sid 302 
13 Israel (1999) sid 42 
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9. Social ordning genom våld eller samförstånd 
Historiskt har demokratins former utvecklats från ett slags byråd eller stadsstatsförsamlingar 
till 1900 och 2000-talens storskaliga, parlamentariska demokratiform inom nationalstaten. En 
av de senast tillkomna formerna är övernationella sammanslutningar av stater inom juridisk-
politiska regelverk av Europeiska Unionens typ. 

Den gamla athenska demokratin hade formen av en sorts diskussionsklubb för en 
maktelit.14 Byråd och bystämmor var ofta en de manliga, lokalt dominerande böndernas 
diskussionsklubb. Rousseau beskrev som en av de första demokratiteoretikerna detta i hans 
mening lyckliga demokratiska liv i det lilla samhället. Genom diskussioner och handslag 
under en ek gjorde invånarna direkt och öga mot öga upp om gemensamma angelägenheter. 
En beskrivning som i stor utsträckning påminner om Habermas teori om kommunikativ 
handling över 250 år senare. Bortsett från att Rousseau uteslöt halva befolkningen, nämligen 
kvinnorna, från demokratiskt deltagande. Ändå var Rousseau oerhört radikal för sin tid. Före 
honom hade demokratiteoretikerna alltid satt upp förbehåll även för männens deltagande. 
Rousseau såg redan i mitten av 1700-talet ett demokratiskt deltagande från alla vuxna män 
som en självklarhet. Och med den konsekventa hållningen var han antagligen först.15  

Dessa tidiga former för demokratiska processer var, deras otillräcklighet och bristande 
folkrepresentation till trots, av allt att döma de första samhälleliga beslutsprocesser där orden, 
förhandlingen, den kommunikativa handlingen från och mellan flera människor delvis och 
gradvis fick allt större betydelse.  
 
9.1 Demokratiska processers inverkan på konflikter  
Existerar moderna, storskaliga samhällen i vilka människor har uppnått en rimlig grad av 
inbördes förståelse, vilken i sin tur har lett till varaktigt minskade sociala spänningar, färre 
sociala konflikter och katastrofer och minskad våldsanvändning? Den samlade 
frågeställningen är givetvis gigantisk och måste lämnas obesvarad här.  

Emellertid tyder forskningsresultat på en relativt gynnsam utveckling inom dessa 
områden i vissa typer av samhällen. Det dessa samhällen tycks ha gemensamt är att 
demokratiska processer har styrt eller haft inflytande på samhällsutvecklingen. Dessutom har 
forskare lyckats etablera starka samband mellan spridningen av demokratiska styrelsformer 
och risken för krig och väpnade konfikter. I rapporten Human Security Report 2005, delvis 
framtagen av forskare vid Uppsala universitet, visar data från stora delar av världen att antalet 
krig, och framför allt internationella krig, har minskat kraftigt i världen sedan det kalla kriget 
mellan USA och Sovjetunionen upphörde.  

En orsak som anges är att andelen formellt demokratiskt styrda länder har ökat kraftigt 
efter Sovjetunionens fall. Sedan 1946 har siffran mer än fördubblats från 20 formellt 
demokratiskt styrda länder till 88 år 2005.16 Demokratiseringstrenden anses ha bidragit starkt 
till nedgången av antalet krig, vid sidan av andra faktorer som ökat ömsesidigt ekonomiskt 
beroende, kärnvapenavskräckning och framväxten av fungerande internationella 
institutioner.17 Osäkerhet finns naturligtvis kring resultaten, främst kanske kring själva 
begreppet ”demokrati”. Rapporten saknar en uttömmande definition av vilka kriterier som bör 
uppfyllas för att en stat skall kunna klassificeras som demokratisk. Ändå pekar rapporten ut en 
tydlig tendens. Demokratiska processer och styrelseformer tycks ingå som en viktig 
komponent för att motverka våld mellan länder i det internationella statssystemet. 
                                                
14 Dahl, Robert A (1999): Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront, sid 31 ff. 
15 Lewin, Leif (2002): Upptäckten av framtiden – en lärobok i politisk idéhistoria. (Andra upplagan) Stockholm: 
Norstedts Juridik, sid 86 ff. 
16 Human Security Report 2005, Part V - Why the dramatic decline in armed conflict, sid 148. 
17 Human Security Report (2005): sid 148 ff. 
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Även annan forskning på samma tema finns. Några resultat pekar till exempel i riktning 
mot att antalet krig mellan de stater som brukar kallas ”demokratier” i det dagliga politiska 
samtalet, västländerna primärt, är begränsade till en handfull sedan början av 1800-talet. Av 
de hundratals krig som har utkämpats mellan 1816-1991 skulle alltså endast ett fåtal krig ha 
utkämpats mellan stater som formellt har demokratiska styrelseprocesser. Däremot innebär 
inte detta att de stater som i detta sammanhang ses som demokratier skulle ha varit indragna i 
färre krig än diktaturer eller auktoritärt styrda stater. Tvärtom har flera av dessa formella 
demokratier ofta gått i krig sedan början av 1800-talet, skillnaden är att de bara i ytterst få 
undantagsfall har gått i krig med varandra.18 

I resultatens natur finns, liksom i fallet med Human Security Report, problem inbyggda 
med definitionerna av demokrati. Vilka rättigheter, institutioner, strukturer och processer skall 
till exempel anses nödvändiga för att en stat skall kunna kallas ”demokrati”. Sedan 
tillkommer problemet med formell kontra reell demokrati. I den klassiska liberala 
demokratiteorin tenderar de givna rättigheterna, själva lagstiftningen, att vara det centrala. 
Oavsett om dessa sedan leder till fungerande demokratiska processer i realiteten. 

Observationerna kring krigens historia bevisar därmed inte att de formellt demokratiska 
länderna i undersökningen har väl fungerande och jämlika demokratiska processer på alla 
nivåer. Däremot antyder resultaten att vissa drivkrafter tycks vara gemensamma för dessa 
samhällen, eftersom de tycks tveka in i det längsta att ta till våld för att lösa konflikter 
sinsemellan. Det tycks finnas en förhandlingskultur, en vilja till samtal och kompromisser, 
som möjligen även skulle kunna kallas en kultur byggd kring kommunikation. 

Andra iakttagelser tyder på att demokratiska processer även har en gynnsam inverkan 
när det gäller att förhindra uppkomsten av sociala katastrofer. Enligt den indisk-engelske 
nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen, så har inget land med någon form av demokratisk 
regering och relativt fri press upplevt svåra svältkatastrofer under 1900-talet. De riktigt svåra 
svältkatastroferna har ägt rum under auktoritära kolonialregimer som brittiska Indien, i 
militärdiktaturer som Etiopien och Sudan, och i enpartistater som Sovjet, Kina, Kambodja och 
Nordkorea.19 
 
 

10. Moderna demokratiprocessers former och effekter 
Den amerikanska konstitutionen och den franska revolutionen brukar ibland beskrivas som 
två formella startpunkter för storskaliga, demokratiska styrelseformer. Ändå råder föga tvivel 
om att de första trevande demokratiska processerna i USA och Franrike långtifrån var några 
mönsterexempel på folkstyre i praktiken. Tvärtom dröjde det över hundra år i de flesta 
västländer innan de demokratiska processerna ens omfattade alla vuxna medborgare. Först 
efter andra världskriget framväxer någonting som börjar likna demokratiska processer för alla 
vuxna, myndiga människor. I det relativt sent demokratiserade Sverige brukar 
rösträttsreformernas år 1907-09 (graderad rösträtt för män) och 1919 (kvinnlig rösträtt) 
framhållas som de år då ”demokrati” infördes i Sverige. I den rådande tidsandan var dessa 
framsteg för demokratiska tankar och idéer onekligen betydande, men den moderna 
demokratins genombrottsår i ett land som Sverige bör kanske snarare skrivas till 1945 då en 
lång rad kvardröjande restriktioner hävdes kring exempelvis rösträtten. Först detta år fick 
nämligen även män och kvinnor som levde på fattigvården, befann sig i personlig konkurs, 

                                                
18 Rummel R. J (2006):”Libertarianism and international violence”och  
”Democratic versus nondemocratic wars 1816-1991”. 
19 Sen (2006): ”What´s the point of press freedom?” 
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var omyndigförklarade eller inte hade fullgjort värnplikten (endast män) rätt att rösta i 
allmänna val i Sverige.20  

Denna gradvisa utvidgning av de demokratiska processerna gällde under efterkrigstiden 
för många av västländerna. Samtidigt kvarstår i många länder lagar och strukturer som 
försvårar fungerande demokratiska processer. Det amerikanska valsystemet har exempelvis 
fått hård och långvarig kritik. Särskilt efter presidentvalet 2000 då president George W Bush 
valdes trots att motkandidaten Al Gore fick flest röster på nationell nivå. Det skedde som en 
direkt effekt av valsystemets utformning och ålderdomliga, praktiska valmetoder. Det 
invecklade valsystemet i USA tycks även orsaka ett extremt lågt valdeltagande. I 
presidentvalet år 2000 var valdeltagandet 50 procent, vilket innebar att de väljare som i 
praktiken stödde George W Bush uppgick till omkring 25 procent av befolkningen.21 

Att säga att detta val var odemokratiskt är att säga för mycket, det ägde av allt att döma 
rum enligt lagens bokstav. Men det går knappast att hävda att det var resultatet av en väl 
fungerande demokratisk process. 
 
10.1 Drivkrafter i demokratiska processer  
Vilka är då drivkrafterna i moderna, storskaliga demokratiska processer? Drivkrafter som i 
praktiken är avgörande för hur och om demokratiska styrelseformer överhuvudtaget skall 
kunna fungera i praktiken. Moderna nationalstater är ofta geografiskt vidsträckta och 
samhällslivet i dem har blivit alltmer komplicerat på alla nivåer. Framför allt som en följd av 
teknikutvecklingen och den tilltagande internationaliseringen av näringsliv och politik. Jürgen 
Habermas har i sammanhanget myntat begreppet ”den nya oöverskådligheten” och syftar då 
även på det ökade informationsflödet och massmedieutvecklingen i samhället.22 

På grund av dessa faktorer förefaller en av de mest centrala drivkrafterna i det moderna 
samhället ha blivit – språklig kommunikation. De moderna nationalstaterna styrs i mycket hög 
utsträckning genom processer, såväl demokratiska som odemokratiska. Dessa processer 
hämtar näring av system, institutioner och strukturer som är beroende av språklig 
kommunikation i olika former.  

Kommunikationen kan i grova drag delas in i två typer: jag vill kalla dem direkt 
kommunikation och indirekt kommunikation. Två begrepp som härmed läggs fast för vidare 
användning i denna undersökning. Direkt kommunikation kan till exempel vara muntliga och 
skriftliga samtal, debatter, diskussioner, överläggningar, förhandlingar eller dialog mellan två 
eller flera människor. Den kan, men behöver inte nödvändigtvis ske öga mot öga, utan kan 
äga rum på flera olika sätt. Till exempel genom olika elektroniska system som 
telekommunikationer eller traditionell brevväxling. 

Denna typ av kommunikation ligger antagligen närmast den betydelse Habermas lägger 
i begreppet kommunikativ handling. I direkt kommunikation har alla deltagare relativt sett 
störst möjligheter att göra sina röster hörda och argumentera för sina åsikter och ståndpunkter. 
Det finns så gott som alltid en möjlighet till interaktion. Det råder åtminstone teoretiskt alltid 
en viss jämlikhet i ett direkt samtal eller en förhandling, något som Habermas anser vara 
centralt. Men jämlikheten råder naturligtvis endast så länge samtalet eller förhandlingen inte 
styrs av till exempel på förhand uppgjorda regler, bakgrundsfaktorer eller speciellt röststarka, 
hotfulla, dominerande eller hänsynslösa aktörer.  
 
 
                                                
20 Regeringen.se (2006): ”En rättighet som tillhör människan”. 
 Nationalencyklopedin.se (2006):“Rösträtt – historik”. 
21 Nationalencyklopedin.se (2006):”När USA väljer att stanna hemma”. 
22 Månson (2003) sid 336 
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10.2 Skillnader mellan direkt och indirekt kommunikation 
Indirekt kommunikation sker till exempel via böcker, traditionella massmedier (tidningar, 
radio, tv), musik eller konstnärliga verk och den präglas således inte av kommunikativa 
handlingar i Habermas mening. I denna typ av kommunikation ingår en stor andel 
kommunikation genom bildspråk snarare än genom ord. Indirekt kommunikation skulle 
snarare kunna placeras under Habermas begrepp instrumentellt handlande eller strategiskt 
handlande. Dessa ingår som två delar i huvudbegreppet teleologiskt handlande. Teleologiska 
är enligt Habermas alla handlingar som syftar till att förverkliga ett eller flera mål. En 
instrumentell handling är i första hand riktad mot icke-mänskliga ting eller företeelser, till 
exempel i naturen. Till denna kategori kan till exempel många handlingar inom industrins 
råvarubaserade verksamheter räknas. En strategisk handling riktar sig istället mot andra 
människor. Vanligtvis med syftet att nå ett mål i konkurrens med andra människor. Den 
indirekta kommunikationen skulle därmed, enligt Habermas handlingsbegrepp, med andra ord 
vara i första hand avsedd att genom olika strategier försöka främja vissa sociala handlingar i 
samhället genom påverkan, inte genom inbördes förståelse eller samförstånd. Det är de  
egenskaper som framför allt skiljer kommunikativa handlingar från strategiska-instrumentella 
handlingar.23  

Ett exempel kan vara kommersiella massmediers rapportering om konsumtionsvaror, 
exempelvis hemelektronik, mat eller alkohol. En typ av rapportering som i praktiken sällan 
genererar inbördes förståelse utan istället kan fungera som stimulans till ytterligare 
konsumtion. Även om mediets syfte från början är ett annat – till exempel att jämföra priser, 
smak eller kvalitet så har rapporteringen ändå i många fall en prägel av strategiskt handlande 
eftersom själva grundidén bakom rapporteringen bygger på ett föregivet allmänt intresse för 
konsumtion av vissa specifika varor. Effekterna av sådana så att säga omedvetna strategiska 
handlingar kan vara dolda för enskilda journalister i de fall de inte är medvetna om att det 
ytterst är ekonomiska krafter som styr rapporteringen och drar nytta av den. 

Den största skillnaden mellan direkt och indirekt kommunikation tycks dock vara att den 
indirekta kommunikationen sällan erbjuder möjligheter till interaktivitet, och på så sätt är den 
heller inte jämlik i Habermas mening.. Det är ofta i praktiken omöjligt för en galleribesökare 
att spontant delge en konstnär åsikter om ett utställt verk. Sak samma gäller för läsaren av en 
nyutgiven bok. I bägge fallen handlar det om indirekt kommunikation som sällan eller aldrig 
erbjuder några möjligheter till spontan interaktion genom samtal eller diskussion. 

Traditionella massmedier som tidningar, radio och tv erbjuder vanligen marginella 
möjligheter för läsare, lyssnare eller tittare att reagera spontant med en kommentar, en åsikt 
eller ett argument. Möjligheter att komma till tals finns, ofta i specialprogram eller på 
speciella sidor i tidningen, men dessa möjligheter är starkt lagreglerade och präglade av 
godtycket hos enskilda anställda på massmedieredaktionerna. Traditionella massmedier är 
byggda kring principen om envägskommunikation genom vilken professionella aktörer – 
ägare, chefer, enskilda journalister, annonsproducenter – kommunicerar i en riktning i syfte 
att delge publiken budskap, idéer och tolkningar av händelser och skeenden. En nyhetsartikel 
eller annons är filtrerad genom flera människors fördomar, åsikter och värderingar innan den 
når läsaren. I sammanhanget är det också viktigt att hålla isär begreppen medier och 
journalistik. Medier är de tekniskt- organisatoriska kanaler, till exempel radio, tv, tidningar, 
som används av företag, organisationer eller stater för att sprida information. Medier kan 
sedan sprida vilken typ av innehåll och information som helst utan att det har någonting med 
journalistik att göra: det kan röra sig om till exempel skvaller, underhållning, kommersiell 
information, politiska eller religiösa åsikter.  

                                                
23 Månson (2003) sid 331. Reese-Schäfer, Walter (1995): Habermas – en introduktion. Göteborg: Daidalos, sid 27. 
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Journalistik är däremot en beteckning på ett medieinnehåll av en viss typ, vilket är 
producerat efter speciella branschregler och en yrkesetik med krav på sanningshalt och 
relevans.24 
 
10.3 Störd kommunikation 
Habermas hävdar att nationalstater och starka ekonomiska krafter, de senare ofta privatägda, 
nästan alltid är inblandade på något sätt i skapandet av exempelvis massmediers 
kommunikation med publiken i moderna samhällen. Särskilt i de västerländska, kapitalistiska, 
formellt demokratiska staterna. Kommunikationen mellan människorna i dessa samhällen kan 
därför betraktas som systematiskt störd just på grund av att staten och marknadskrafterna så 
gott som alltid bevakar och främjar sina intressen. Stat och marknad är närvarande i allt högre 
grad ända in i hemmens innersta vrår, och det sker både på ett öppet och ett dolt sätt. 
Utbyggnaden av digital tv-nätet i Sverige är ett bra exempel på hur staten och marknaden i 
intimt och öppet samarbete säljer in en ny produkt till befolkningen genom massiv 
marknadsföring. Svensk föräldraförsäkring är ett bra exempel på hur en modern statsmakt  
kan gripa in och aktivt förändra familjers innersta strukturer, hierarkier och värderingar. 
Exemplen kan mångfaldigas. 

I detta sammanhang har Habermas myntat begreppen system och livsvärld. Systemet är 
den del av samhället som bland annat härbärgerar näringsliv, stat och byråkrati. Relationerna 
mellan människor i systemet är anonyma, opersonliga och sakliga. I systemet gör människor 
bland annat affärer, administrerar, vårdar, utbildar, bygger bilar, eller sitter i formella möten. I 
livsvärlden däremot har människor personliga, sociala relationer. I denna sfär finns familj och 
vänner, skola, grannar, föreningsliv, den lokala butiken - det lilla och nära livet.  

Modernitetens problem är att systemet, enligt Habermas, har vuxit sig så stort och 
komplext att det ”koloniserar” livsvärlden. Systemet förstör därmed det lilla och nära livet i 
livsvärlden. Till och med sociala välfärdsrättigheter kan i själva verket bli delkomponenter i 
denna förstörelseprocess. 
 

”Förrättsligandet leder till byråkratisering och monetarisering av kärnområden i 
livsvärlden. Vården av sjuka och gamla sker inte längre inom familjekretsen, utan 
organiseras via staten och skattesystemet eller genom marknaden. Socialstaten 
skall tjäna samhällets sociala integration men främjar samtidigt desintegrationen 
av de traditionella formerna av sammanhållning.”25 

 
Systemets kolonisering av livsvärlden är grundorsaken till att kommunikationen mellan 
människor i moderna samhällen tenderar att vara systematiskt störd. Staten och marknaden 
lägger näsan i blöt i snart sagt varje livsfas och inom alla livets områden.  
 

”Detta medför att den sociala integrationen i livsvärlden som bygger på 
kommunikativt handlande och på språket som medium, alltmer kommer att 
påverkas av instrumentellt handlande. Pengar och makt ersätter språket som 
mekanism för koordinering av de sociala handlingarna”26 
 

Samtidigt har systemet, enligt Habermas, uppstått som en konsekvens av livsvärldens 
rationalisering. Vård och omsorg av gamla, sjuka och barn utanför hemmet är en följd av 
bland annat förbättrad och professionaliserad vård, lönearbetets uppkomst, åtskiljandet av 

                                                
24 Strömbäck, Jesper (2004): Den medialiserade demokratin. Stockholm: SNS förlag, sid 74 ff. 
25 Reese-Schäfer (1995) sid 43 
26 Månson (2003) sid 333 
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arbetsplats och hem, förändrade familjeförhållanden, ökade individuella krav och reella 
möjligheter för både män och kvinnor att delta aktivt i samhälls- och arbetsliv. 

Rationaliseringsprocessen i sig är således inte upphov till det moderna samhällets 
problem. Istället är det ”oförmågan att utveckla och institutionalisera områden där det 
kommunikativa handlandet äger rum” som är orsaken. Det finns inga naturliga platser eller 
former för samtal om viktiga gemensamma angelägenheter längre som inte är styrda av stat 
eller marknad. Det kan vara just återskapandet av sådana platser och former som kan förlösa 
”…den rationella potentialen för en demokratisk utveckling av det moderna samhället.”27 
 

11. Begreppet demokrati och dess processer 
Vad är demokrati? Frågan är naturligtvis alltför vittomfattande för att besvaras inom de tids- 
och utrymmesramar som har givits för denna uppsats. På detta område begränsas därför 
undersökningen till att i möjligaste mån och i korthet redogöra för två huvudgrupper av 
demokratiuppfattningar: den representativa majoritetsdemokratin och direktdemokratin i dess 
grundformer.  

Statsvetaren Robert A. Dahl klassificerar den representativa majoritetsdemokratin – i 
dess nuvarande storskaliga form inom nationalstaternas ram – som polyarki. För att uppfylla 
denna form av demokratiskt styre krävs sju institutioner som enligt Dahl är faktiskt 
fungerande, inte endast formella. Grovt förenklat är de sju institutionerna följande: 
 
1. Valda befattningshavare som kontrollerar myndigheterna 
2. Fria och opartiska val 
3. Allmän rösträtt för praktiskt taget alla vuxna 
4. Rätt för alla vuxna att kandidera i val 
5. Yttrandefrihet 
6. Alternativa informationskällor 
7. Församlings-, förenings- och organisationsfrihet28 
 
Dahl erkänner att det ”…nog aldrig kommer att finnas någon helt och hållet demokratisk 
process eller något fullständigt demokratiskt styre.”29 Samtidigt menar han att institutionerna i 
polyarkierna är ”nödvändiga för demokrati i stor skala, särskilt på den moderna 
nationalstatens nivå. Alla polyarkins institutioner är nödvändiga för att komma så nära en 
demokratisk styrelseprocess som möjligt i ett land”.30 Polyarki är enligt Dahl ”…en 
enastående konstruktion, jämfört med andra politiska alternativ. Men den förverkligar långt 
ifrån den demokratiska processen.”31 

Vad är då en demokratisk process? Faktum är att ämnet är så komplext att det inte har 
varit möjligt, och kanske heller inte lämpligt, att slå fast en egen exakt definition av en 
demokratisk process i denna uppsats. Dahls teori om demokratiska processer är alltför 
svårfångad för att kunna fungera som underlag. För den fortsatta undersökningens skull är det 
emellertid tillräckligt att ge exempel på formella demokratiska processer som senare kan 
användas som utgångspunkter. Sådana formella demokratiska processer kan till exempel vara 
folkomröstningar, val, valrörelser och arbetet i beslutande församlingar som riksdagen, 
landstings- eller kommunfullmäktige.  
 

                                                
27 Månson (2003) sid 329 
28 Dahl (1999) sid 245 ff 
29 Dahl (1999) sid 123 
30 Dahl (1999) sid 246 
31 Dahl (1999) sid 248 
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11.1 Majoritetens eller ändlösa diskussioners tyranni? 
Utmärkande för många polyarkier, till vilka Sverige och de flesta västländer anses höra, är 
också beslutsfattande genom majoritetsregeln. Det innebär att valda politiker representerar 
väljare i de beslutande församlingarna, till exempel riksdagen, kommun- och 
landstingsfullmäktige. Valda politiker fattar löpande beslut genom omröstningar i vilka en 
majoritet av de valda politikerna alltid genomdriver sina åsikter.32 Ett faktum som ofta tycks 
ha medfört att befolkningsmajoritetens dagsaktuella åsikter inte avspeglas i besluten. Därtill 
kommer problemet med interna partiopioner. I vissa frågor kan partierna vara kraftigt 
splittrade internt. Men när majoriteten i ett parti väl har drivit igenom sin linje så är det den 
som gäller även för de interna motståndare som faller till föga. De omvända rättar in sig efter 
partilinjen vid själva omröstningen i den beslutande församlingen. Det är detta som brukar 
partidisciplin, och som alltså kan få effekten att en minoritet av befolkning och politiker kan 
driva igenom även obekväma beslut mot folkmajoritetens vilja. Något som statsvetare menar 
har skett i flera fall i svensk politik, bland annat vid riksdagsomröstningen i samband med 
löntagarfondernas införande.33  

Uppenbara fördelar med denna beslutsordning är, från demokratisk synpunkt,  
effektiviteten i beslutsfattandet. En aspekt som inte bör underskattas. Förutsägbarheteten blir 
stor med partier som kontrollerar sina medlemmar. Politikerna störs sällan eller aldrig av 
plötsligt uppdykande icke-politiker som vill delta i själva beslutsprocessen, alternativt 
sabotera den. Och det räcker med att drygt halva församlingen är överens.  

Utifrån samma logik är det lätt att se uppenbara nackdelar med att nästan halva 
församlingen, som ofta representerar nästan hälften av väljarna, inte alls får sin vilja igenom. 
En nackdel är också att representativiteten, professionaliseringen och koncentrationen av 
beslutsfattandet till specifika församlingar omintetgör icke valda människors möjligheter till 
jämlikt deltagande i den demokratiska beslutsprocessen under den tid då valrörelser eller 
andra valprocesser inte pågår. Icke valda som vill påverka den demokratisk-politiska 
beslutsprocessen utöver valen vart fjärde år är hänvisade till indirekta former för påverkan 
som till exempel arbete i lobbyorganisationer, partier eller föreningar, alternativt 
opinionsbildning via massmedier. 

I en direkt demokrati, så som den kan tolkas från Rousseau till Habermas, gäller 
principen om att var och en skall representera sig själv i den demokratiska beslutsprocessen. 
Jämlikt deltagande även för icke valda människor står alltså i centrum. I bjärt kontrast till den 
representativa demokratins praktik i det moderna samhället, där en enda politiker kan 
representera tusentals eller miljoner väljares åsikter. Val blir med direktdemokraters sätt att 
resonera egentligen överflödiga eller åtminstone mindre viktiga. Varje vuxen människa har 
inte bara rätten att delta, hon eller han förväntas delta i det demokratiska beslutsfattandet.  

I denna form av demokrati gäller också, i motsats till i majoritetsdemokratin, principen 
om enhällighet i beslutsfattandet. Habermas säger detta indirekt, kanske inte i första hand med 
syftning på politiken, när han hävdar att: 
 

”…endast de normer kan göra anspråk på giltighet, som alla berörda skulle kunna 
instämma i såsom deltagare i en praktisk diskurs.”34 

 
I praktiken innebär detta resonemang att de enda giltiga beslut som fattas i exempelvis en 
kommun är de beslut som alla invånare i kommunen skulle kunna instämma i under en 
diskussion. Diskussionen skall med andra ord fortgå till dess att det mest förnuftiga 
                                                
32 Sveriges grundlagar och riksdagsordningen (2003), sid 19. 
33 Lewin Leif (2002): Ideologi och strategi – svensk politik under 130 år. (Femte upplagan) Stockholm: 
Norstedts Juridik, sid 378 ff, sid 384 ff. 
34 Habermas (1996) sid 302 
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argumentet vinner allas samtycke och kommunikativ rationalitet uppstår. En utopisk tanke. 
Inte minst av praktiska skäl. Men samtidigt kanske så nära en fulländad demokratisk process 
som det går att komma. Såvitt ett verkligt jämlikt deltagande föreligger.  

Uppenbara fördelar med en fungerande direktdemokrati är således att det finns 
åtminstone en teoretisk möjlighet till jämlikt deltagande i beslutsfattandet även för icke valda 
människor. Uppenbara nackdelar är inte minst organisationsformerna och tidsaspekterna. Var, 
när och hur skall ”alla berörda” samlas för att fatta beslut? Hur lång tid får det ta att resonera 
sig fram till det bästa argumentet? Ett grundvillkor för direktdemokrati, eller Jürgen 
Habermas diskursetik, är med andra ord att så många människor som möjligt, ”alla berörda”, 
skall delta i diskussioner och beslutsfattande om gemensamma angelägenheter. Men det är 
kanske också i det avseendet som teorin stöter på nästan oöverstigliga, praktiska hinder. 
 
11.2 Storskaliga nationalstaters demokratiska samhällsprocesser 
Avsikten med med denna uppsats är inte primärt att utreda vilka demokratiformer som har 
fungerat bäst eller eventuellt skulle kunna fungera ännu bättre. Den primära uppgiften är 
istället att försöka etablera samband mellan språklig kommunikation, och dess grundläggande 
betydelse för demokratiska processers praktiska funktioner såväl inom den 
majoritetsdemokratiska som den direktdemokratiska styrelseformen.  

Godtyckligt och med nationalstaten Sverige som primär utgångspunkt. kommer jag 
därför att föreslå sex delprocesser (variabler) som utmärker moderna nationalstaters 
demokratiska styrelseformer och samhällsliv i stort. Delprocesserna har i huvudsak inslag av 
representativ majoritetsdemokrati, men även icke demokratiska styrelseformer som griper in i 
varandra på olika sätt. De har i många fall mycket flytande gränser men bygger i grunden på 
de sju institutioner som Dahl sätter upp som villkor för polyarkiskt styre av en nationalstat. 
Det går att urskilja vissa gemensamma drag hos delprocesserna, och ett tämligen centralt drag 
hos samtliga. Det är att de bygger på kommunikation i olika former och i olika grad. 
 
 
Storskaliga nationalstaters demokratiska samhällsprocesser: 

 
Oberoende variabel:   Beroende variabler:  

 
Kommunikation och  
kommunikativ handling  påverkar/förklarar 1. Fri åsikts- och informationsspridning 
  den praktiska  2. Val- och parlamentariska beslut 

funktionen i:   
 

som i sin tur styr: 
    3. Förenings- och mötesfrihet 
    4. Ekonomi 
    5. Byråkrati/Förvaltning 
    6. Rättsväsende 

 
 
Syftet är dubbelt. Dels att inom dessa delprocesser identifiera indikatorer som gör det 

möjligt (i en eventuell senare uppsats) att utifrån den oberoende variabeln kommunikation och 
kommunikativ handling kvantitativt mäta och kvalitativt undersöka hur väl de olika 
demokratiprocesserna fungerar rent praktiskt. Om det nu är så att det moderna samhällslivet 
verkligen styrs av demokratiska processer, vad är det som möjliggör detta styre 
överhuvudtaget? Min hypotes är att det i grunden är kommunikation som möjliggör 
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demokratiska processer, och att ju mer denna kommunikation präglas av direkt 
kommunikation och kommunikativ handling från och mellan så många människor som möjligt 
desto fler, enskilda, väl fungerande demokratiprocesser i det aktuella samhället. Det skulle 
kunna vara möjligt att på en skala placera graden av funktion enligt nedan. Observera att 
denna skala skall ses som preliminär och i behov av ytterligare utveckling om den skall kunna 
användas som mätmetod. 

 
 
Väl fungerande    Dåligt fungerande 
demokratiprocess    demokratiprocess 
     

 
10------------------8-----------------6-----------------4---------------2---------------0 

 
Hög grad av kommunikativ   Låg grad av kommunik. 
aktivitet genom:    aktivitet genom:  
Direkt kommunikation,     Indirekt kommunikation, 
Kommunikativa handlingar   Strategiska handlingar  
från och mellan många    i en riktning -från ett fåtal 
människor: ”alla berörda”    människor till många
      

 
 

Det andra syftet är att i denna uppsats kvalitativt undersöka en indikator i delprocess 1 
och dess eventuella potential som verktyg för fungerande demokratiska processer. Denna 
indikator är Internet. Övriga delprocesser med deras tänkbara förslag på mät- eller 
undersökningsbara indikatorer publiceras ej i denna uppsats. 
 

12. Internet – en kommunikativ historia  
I detta och följande avsnitt skall indikatorn Internet studeras närmare. Dels med utgångspunkt 
i dess möjligheter att fungera som verktyg för demokratiska processer och demokratiskt 
beslutsfattande utifrån begreppsparet kommunikation-kommunikativ handling. Dels, i mindre 
omfattning, med utgångspunkt i internets egen tekniska utveckling och historia.  

Internet är ett unikt medium. Dess unika ställning beror bland annat på stora, inbyggda 
möjligheter till interaktivitet. Det betyder att många möjligheter finns till direkt 
kommunikation från och mellan många människor som dessutom kan befinna sig fysiskt på 
praktiskt taget vilken geografisk plats som helst på jorden där data- och telekommunikationer 
och elektricitet fungerar. Från ett globalt perspektiv är detta kanske Internets största 
begränsning som potentiellt verktyg för demokratiska processer: det faktum att elektricitet och 
telekommunikationer inte alls fungerar i stora delar av världen. Men det är ändå ingen fråga 
som kommer att utredas närmare i föreliggande uppsats. Huvudfrågan är att undersöka i 
vilken mån det föreligger sociologiska förutsättningar för att den kommunikation som sker på 
Internet skall kunna sägas vara präglad av det Jürgen Habermas kallar kommunikativa 
handlingar och om Internet i sådana fall kan utgöra ett verktyg för framtida, väl fungerande 
demokratiprocesser. Till exempelvis val eller folkomröstningar. 

Vid tiden för Internets födelse i USA på 1960-talet dominerade ett nytt sorts tänkande 
bland de datatekniker som var inblandade i projektet. Traditionellt byggdes datanät för 
kommunikation med principen att användarna visste i detalj vad nätet skulle användas till och 
hur det skulle se ut. Kontroll och intelligens byggdes in direkt i näten. Med Internet ville 
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teknikerna skapa ett slags självutvecklande datanät. Datateknikerna ”…såg framför sig 
nätverksbyggare som inte hade en klar bild av hur nätet skulle kunna användas. Deras råd var 
därför en design som byggde in så lite som möjligt i nätverket vilket gav öppningar för 
utveckling av önskade länkar till tillämpningar.”35 

 
12.1 ”Ödmjukhet framför allvetande” 
Detta tänkande ”…satte ödmjukhet framför allvetande”36 och möjliggjorde många olika 
människors anslutning till Internet. Det behövdes nämligen inget tillstånd från nätverksägarna 
för att exempelvis bygga en hemsida (vilket blev vanligt först i mitten av 1990-talet) och 
ansluta den till Internet. Alternativt utveckla nya sätt att länka ihop datamaterial. Flexibilitet, 
öppenhet och största möjliga tillgänglighet var således nyckelord bakom idén med Internet 
redan från början. Dessa principer gav också oanade effekter i form av en explosiv utveckling 
under 1990-talet när Internetanvändarna, från att ha utgjort en mycket begränsad skara, 
började öka markant. ”Hemligheten bakom internets snabba utveckling är alltså att tillväxten 
och förnyelsen kommer underifrån från användarna.”37 

Tekniskt sett är Internet, det vill säga det ursprungliga basnätet, en tämligen liten men 
likafullt invecklad struktur som har fått en dramatisk tillväxt genom att miljontals människor 
via data- och telenät har anslutit andra nätverk och olika tillämpningar i form av bland annat 
webbplatser, chat, spel, databaser, bloggar och e-post. 

Mest särskiljande, jämfört med traditionella massmedier, är kanske ändå den 
användarmakt som finns inbyggd i internets grundstruktur. Idén om ett öppet och ett, formellt 
sett, för alla tillgängligt nät har också bibehållits genom åren. Därför har Internets 
amerikanska upphovsmän haft som princip att inte blanda kommersiella eller politiska 
intressen i Internets grundläggande struktur och organisation. USA:s regering var 
inledningsvis delaktig i byggandet av det då topphemliga datanät som en gång bildade basen 
för Internet, men den amerikanska staten valde i ett senare skede att dra sig ur projektet och 
lät Internet styras av forskare och forskarorganisationer. Samtidigt har kommersiella intressen 
inom framför allt data- och telekommunikationsindustrin alltid varit närvarande på olika sätt 
under Internets utveckling. 38 
 
12.2 Internetkommunikation, dess former och effekter 
Formerna för kommunikation på Internet skiljer sig från kommunikation genom exempelvis 
traditionella massmedier (tidningar, radio tv) på framför allt två sätt. Dels på grund av att 
Internet erbjuder flera olika former av tekniska kommunikationsverktyg (dataprogram). Dels 
på grund av Internets jämförelsevis stora utbud av former för direkt kommunikation från och 
mellan många människor. 

Till de direkta kommunikationsformerna på internet hör bland annat e-post, chat och 
bloggar. E-post är kanske den mest kända formen och den är även den kommunikationsform 
som introducerades först. Redan i slutet av 1970-talet började e-post användas inom bland 
annat militära organisationer och akademikerkretsar, framför allt i USA. Därifrån spreds 
nyheten om e-post och dess tillämpningar till större företag och organisationer. E-post som 
kommunikationsform visade sig ha flera egenskaper som snabbt gjorde den populär. Den 
överbryggde både tid, plats, och status. Den var och är snabb som telefon och asynkron (ej 
samtidig) som ett pappersbrev. E-post uppfattas ofta även som en hybrid form av 

                                                
35 Hamngren, Inga & Odhnoff, Jan (2003): De byggde Internet i Sverige. Stockholm: ISOC-SE, sid 14. 
36 Hamngren & Odhnoff (2003) sid 14 
37 Hamngren & Odhnoff (2003) sid 14 ff 
38 Hamngren & Odhnoff (2003) sid 14 ff 
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kommunikation som bygger på både muntliga och skriftliga strategier. Även om ett mejl rent 
faktiskt skrivs så är det ändå en del i ett slags konversation. 

Dessutom blev e-post en social förändringskraft i många organisationer. Den tenderade 
att bryta ned hierarkiska strukturer och formella, etablerade kanaler för kommunikation. 
Gränser och osynliga barriärer mellan avdelningar och anställda på olika positioner luckrades 
upp genom ökad e-postanvändning. Inte minst hade e-post en påtaglig effekt på den vertikala 
kommunikationen mellan anställda på lägre positioner och deras motsvarigheter i 
ledningsfunktioner. Chefer kunde plötsligt och utan förvarning få mejl från anställda på alla 
nivåer. Att skicka ett mejl till chefen upplevdes uppenbarligen inte som en lika formell 
handling som ett telefonsamtal, ett brev eller ett personligt besök.  

Många iakttagelser pekar med andra ord mot att e-post, och annan elektronisk 
kommunikationsteknologi, kan försvaga sociala statusskillnader. Skillnader som blir 
uppenbara öga mot öga genom till exempel kläder, position och uppförande blir i en e-
postkonversation irrelevanta på grund av att de helt enkelt inte kan uppfattas.39 

 
12.3 Direkt och indirekt kommunikation på internet 
Andra former för direkt kommunikation och interaktivitet på Internet är chat och inte minst 
den form som de senaste åren har fått något som kan liknas vid ett genombrott: nämligen den 
så kallad webbloggen, eller bloggen som den brukar kallas i vardagen. Chatkommunikation är 
liksom e-post textbaserad men skiljer sig genom att den är synkron, vilket innebär att 
chatkommunikation äger rum i realtid mellan två eller flera människor. En blogg är även den 
textbaserad och kommunikationen sker oftast genom att en bloggskribent kontinuerligt skriver 
texter och publicerar dem på bloggen. Sedan kan läsaren direkt kommentera eller diskutera 
texten med skribenten och andra läsare via bloggen. 

Den indirekta kommunikationen på Internet sker framför allt genom en form: hemsidan 
eller webbplatsen (eng. webbsite), båda uttrycken förekommer frekvent i Sverige. 
Webbplatsen är kanske den vanligaste kommunikationsformen av alla på Internet, vid sidan 
av e-posten. Den bygger i många fall på den typ av envägskommunikation som präglar 
traditionella massmedier, böcker, konst och musik. Webbplatser är ofta ett slags skyltfönster 
med text och bilder och eventuellt även tekniska möjligheter till ljudöverföringar och 
bildvisning i olika former, till exempel stillbilder eller så kallad webb-tv. Samtidigt innehåller 
mer avancerade webbplatser ofta även tekniska möjligheter till direkt kommunikation genom 
till exempel e-post, bloggar eller chat.  

Internet och dess kommunikationsformer erbjuder således i hög grad tekniska 
möjligheter till både direkt och indirekt kommunikation. I hur hög grad de olika formerna 
används, av vilka människor och i vilka syften kan givetvis ej besvaras uttömmande i denna 
uppsats på grund av begränsningar i tid och resurser. Med utgångspunkt i Habermas teori och 
andra genomförda empiriska undersökningar går det dock att konstatera att Internets tekniska 
potential sammantaget ger ett långt större utrymme för direkt kommunikation-kommunikativt 
handlande från och mellan många människor än den indirekta kommunikation som äger rum 
rum genom till exempel traditionella massmedier, litteratur, konst och musik. Internet är inte 
byggt kring principer om envägskommunikation som flertalet traditionella massmedier. 
Snarare är Internet byggt kring en princip om ett slags multikommunikation. 

Forskare har uppmärksammat den interaktiva potential som finns för Internets 
kommunikationsformer i samband med valkampanjer. Möjligheterna till interaktivitet och 
direkt dialog över internet mellan politiker och väljare kan ”…stimulera debatten i en vidare 
mening genom att fler tar del av dialogen. På detta sätt kan en ökad användning av internet i 
valkampanjer i praktiken innebära en återgång till forna tiders mer personliga politiska dialog 
                                                
39 Braa, Kristin, Sörensen, Carsten & Dahlbom, Bo (2000): Planet Internet. Lund: Studentlitteratur, sid 69 ff. 
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efter en lång period där politiska budskap huvudsakligen formulerats och spridits genom 
televisionen; ett och samma budskap från en enda sändare till alla mottagare.”40 
 
12.4 Förutsättningar för jämlikt deltagande 
Ett grundvillkor för demokratiska processer, såväl majoritetsdemokratiska som 
direktdemokratiska, är principen om att skapa möjligheter till jämlikt deltagande för alla 
röstberättigade människor eller människor som på annat sätt anses beslutsmyndiga. Föreligger 
dessa möjligheter till jämlikt deltagande vid en eventuell demokratisk beslutsprocess över 
Internet i Sverige?  

Grundläggande för ett förverkligande av principen om jämlikt deltagande i demokratiska 
processer på Internet är tillgängligheten. Ekonomi, teknisk utrustning och utbildning för att 
kunna hantera tekniken avgör tillgängligheten. 

I Sveriges fall har tillgängligheten till datorutrustning ökat kraftigt under de senaste 
åren. En siffra visar att 88 procent av alla anställda, fackföreningsanslutna (LO, TCO, SACO) 
lönearbetare hade tillgång till dator i hemmet år 2004. Siffran motsvarar ungefär 3,2 miljoner 
människor i absoluta tal.41 Denna siffra indikerar i sin tur att långtifrån alla röstberättigade har 
tillgång till dator i hemmet. Antalet röstberättigade svenskar är nämligen omkring 6 miljoner. 
Valdeltagandet i det svenska riksdagsvalet 2002 var 80,1 procent, motsvarande drygt 5,3 
miljoner röstande väljare.42 Någon samlad statistik över exakt hur många svenskar som har 
tillgång till dator i hemmet tycks för närvarande inte finnas. 

De grupper bland anställda, fackföreningsanslutna lönearbetare som har lägst tillgång 
till datorutrustning i hemmet är framför allt ensamstående LO-hushåll med barn och äldre LO-
medlemmar utan barn. Omkring 20 procent av de ensamstående LO-hushållen med barn hade 
inte tillgång till datorutrustning i hemmet år 2004. Bland alla ensamstående LO-medlemmar 
saknade 36 procent datorutrustning i hemmet.43 

Även om LO-statistiken, som bygger på SCB-intervjuer, i detta fall inte ger någon 
heltäckande bild av datortillgängligheten i Sverige generellt så framgår ändå ett tydligt 
mönster. Tillgängligheten till datorutrustning – och därmed Internet – är inte jämlik och 
därmed föreligger inte heller förutsättningar för ett jämlikt deltagande i eventuella 
demokratiska beslutsprocesser över Internet. Än tydligare blir detta mönster när användningen 
av datorutrustning och Internet studeras.  

Internetanvändningen ökar i likhet med datortillgängligheten kraftigt i Sverige. En 
helhetssiffra som anges är att andelen fackföreningsanslutna lönearbetare som själva använt 
Internet i hemmet under det senaste året (2004) uppgick till 75 procent. En siffra som sägs ha 
mer än fördubblats sedan 1998.44 

Skillnaderna mellan olika grupper beträffande internetanvändning är dock relativt 
kraftiga och befäster ojämlikheterna som tidigare har beskrivits. Den högsta frekvensen av 
internetanvändning finns bland SACO:s kvinnor och män och den lägsta bland LO:s kvinnor. 
Klart utmärkande är gruppen LO-kvinnor i åldern 50-64 år av vilka endast 38 procent uppgav 
sig ha använt Internet själva i hemmet under 2004. Endast 12 procent i denna grupp uppgav 
att de själva har använt Internet i hemmet flera gånger i veckan. 45 

 

                                                
40 Nord, Lars (2002): IT och demokrati. Lund: Studentlitteratur, sid 111. 
41 Nelander, Sven (2005): Internet, klass, kön och ålder. LO-rapport. Stockholm: LO, sid 2 ff. 
42 Hadenius, Stig (2003): Modern svensk politisk historia – konflikt och samförstånd. (Sjätte upplagan). 
Stockholm: Hjalmarson & Högberg, sid 279. 
43 Nelander (2005) sid 8 
44 Nelander (2005) sid 3 
45 Nelander (2005) sid 4, sid 7 
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12.5 Många hinder på vägen mot jämlikt deltagande 
Det tycks alltså inte i dagsläget föreligga förutsättningar för ett jämlikt deltagande i en 
eventuell demokratisk beslutsprocess över Internet. Klass, köns- och ålderskillnaderna vad 
gäller tillgänglighet och användande av Internet är tämligen markanta och skulle således 
kunna påverka och förskjuta till exempel en kommunal eller nationell folkomröstning över 
Internet i odemokratisk riktning.  

Ytterligare en dimension utgör utbyggnaden av snabba datanät för anslutning till 
Internet, så kallade bredband. Utan i detalj gå in på bredbandsutbyggnadens kommersiella och 
politiska orsaker så råder allmänt stora skillnader och ojämlikhet i tillgången till 
bredbandsanslutningar. Bostadsrättsföreningar, stadsdelar, kommuner och byar agerar alla i 
dag mer eller mindre på egen hand och bygger eller ansluter sig till lokala eller rikstäckande 
bredbandsnät. Det finns ingen ingen centralt dirigerad, statlig politik som garanterar att alla 
svenskar skall ha tillgång till bredband av åtminstone en lägsta standard. Vissa 
samhällsforskare tycks dock anse att beträffande eventuella demokratiska processer på 
Internet så är ”tekniken i sig” en visserligen viktig, men likväl sekundär, fråga i 
sammanhanget: 
”…tekniken i sig förbättrar inte demokratin. Den kan bara bli bättre genom breddat och 
fördjupat medborgerligt deltagande. Den lusten att delta har sannolikt helt andra förklaringar 
än tillgången till kommunala hemsidor och politiska chatter. Frågan om IT och demokrati kan 
aldrig börja i megabyte och dot.com, utan måste som så många andra aspekter på demokratins 
praktik ta sin utgångspunkt i demokratisk teori.”46 
 
12.6 Kan demokrati på Internet fungera i praktiken? 
Trots att det i dagsläget tycks saknas reella förutsättningar för ett jämlikt deltagande i 
demokratiska processer på Internet så kvarstår det faktum att Internet i sig självt, i hög grad, 
har inbyggda tekniska förutsättningar för att härbärgera välfungerande demokratiska 
processer. Om datortillgängligheten och Internetanvändandet kan förmås att öka i en 
omfattning som gör att praktiskt taget hela  den röstberättigade delen av befolkningen kan 
hantera tekniken så kan många nya möjligheter öppna sig till fördjupade demokratiska 
processer. 

Men hur skulle de kunna se ut?  
För enkelhetens skull utgår jag i denna undersökning från en kommunal beslutsprocess 

och kommunala förhållanden för demokratiska processer. Många svenska kommuner har 
under 2000-talet byggt ut relativt gedigna och omfattande webbplatser som är tillgängliga på 
Internet. Åtskilliga kommuner tycks dessutom använda webbplatsen till annat än reklam och 
marknadsföring av den egna kommunens förtjänster. Beslutsprotokoll, kommuninformation 
och även möjligheter till debatt och dialog mellan kommuninvånare och politiker förekommer 
på webbplatserna.47 Kommunerna tycks i stor utsträckning använda sig av såväl direkt som 
indirekt kommunikation för att sprida information, berätta hur och vilka beslut som har fattats 
av politikerna samt i viss mån inbjuda till debatt med förtroendevalda politiker vars uppgift är 
att tolka och föra åsikter vidare in i den kommunala beslutsprocessen. En beslutsprocess som 
på kommunal nivå primärt utgörs av beslutande församlingar och förvaltningsstrukturer som 
styrelser, nämnder och kommunfullmäktige. 

Det är här den representativa demokratiska systemets svaga punkt blir uppenbar. De 
politiska partierna och systemet i sig självt är byggt kring principen att valda politiker tar del 
av och för in allmänhetens åsikter i beslutsprocessen. Inte tvärtom, att enskilda människor 
själva tar initiativ och för in sina åsikter direkt i beslutsprocessen. Det är helt följdriktigt att så 
                                                
46 Nord (2002) sid 163 
47 Nord (2002) sid 118 
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inte sker eftersom det representativa systemet som tidigare påpekats inte bygger på principen 
om jämlikt och regelbundet deltagande från det Jürgen Habermas kallar ”alla berörda”. Det är 
istället en direktdemokratisk princip. Den representativa demokratiska formen bygger istället 
på på ett jämlikt deltagande genom representation. Det vill säga att en vald politiker alltid 
representerar sina väljares åsikter i själva beslutsprocessen.  

Principerna för det representativa demokratiska systemet grundlades i historiskt, relativt 
avlägsna samhällen där dagens möjligheter till ögonblicklig och samtidig språklig 
kommunikation över lång avstånd genom data- och telenät inte existerade. För 50 eller l00 år 
sedan var exempelvis ett jämlikt deltagande från ”alla berörda” i en storskalig, demokratisk 
beslutsprocess en omöjlighet på grund av fysiska och geografiska faktorer. Då räckte tekniken 
inte till att för att överbrygga hindren för sådana processer. I dag existerar de tekniska 
möjligheterna att faktiskt genomföra sådana beslutsprocesser i praktiken.  

 
12.7 Partierna – hinder för förnyelse? 
Mest att förlora på förändringar av nuvarande beslutsprocesser har antagligen de politiska 
partierna och därmed deras förtroendevalda politiker. En undersökning från 2001 av politikers 
åsikter i frågor om Internet och demokrati visar en tydligt negativ tendens.  

Endast 4 procent av de tillfrågade politikerna ansåg att det vore ”mycket bra” om alla 
kommunala frågor avgjordes direkt av kommuninvånarna via omröstningar på Internet. 71 
procent av politikerna ansåg att förslaget var ”mycket dåligt”. Samtidigt ansåg endast 8 
procent av politikerna att det vore ”mycket bra” om det hölls ”…regelbundna bindande 
folkomröstningar i vissa kommunala frågor via Internet”. 46 procent av de tillfrågade 
politikerna ansåg att förslaget var ”mycket dåligt”, medan 33 procent ansåg att det var 
”ganska dåligt” och 13 procent att det var ”ganska bra”. 48 

79 procent (46+33) av de tillfrågade politikerna var med andra ord ovilliga eller mycket 
ovilliga att ens tillåta bindande, kommunala folkomröstningar i ”vissa frågor”. Det enkla 
skälet till denna inställning är med största sannolikhet att politikernas egen och deras 
respektive partis makt riskerar att försvagas av att fler icke valda, partilösa kommuninvånare 
släpps in i beslutsprocessen. Om kommuninvånarna själva fattar besluten, vad skall 
politikerna och partierna syssla med? 

Tendensen tycks vara, att partipolitiker ofta förklarar sig vara allmänt positiva till att 
stärka demokratins processer med hjälp av informationsteknologi i allmänhet. Men så snart 
det gäller den demokratiska processens själva kärna, beslutsprocessen, så blir många politiker 
genast mer negativa.  

I en undersökning från år 2000 säger sig exempelvis 91 procent av tillfrågade svenska 
kommunalråd vara ”positiva” till att ”publicera politiska protokoll” på  webbplatser på 
Internet. Samtidigt var endast 29 procent av kommunalråden ”positiva” till att ”genomföra 
folkomröstningar” via Internet. Undersökningen tyder på en klar ovilja mot att eventuellt 
släppa in fler icke valda, partilösa människor i beslutsprocessen. 

 
”Klart störst andel positiva kommunalrådssvar återfanns också beträffande de 
förslag som gällde att sprida information till kommuninvånarna om fattade eller 
planerade beslut. Entusiasmen var inte fullt lika stor när det gällde att bjuda in till 
debatt eller låta kommuninnevånarnas åsikter komma fram.”49 

 
 

                                                
48 Nord (2002) sid 122 
49 Nord (2002) sid 124 
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12.8 Demokratiska beslutsprocesser utan partier 
Förändringar i den representativa demokratins beslutsprocesser är ingen enkel sak och de vare 
sig  bör eller kan ändras hastigt för att passa tillfälliga opinioner eller ny teknik. Framför allt 
skall folkomröstningar inte romantiseras som något slags särskilt folklig och förnuftig 
beslutsmetod. Historiskt har diktatorer som Hitler och Napoleon utnyttjat folkomröstningar på 
storskalig nivå i syfte att nå folklig legitimitet för extremistisk politik. I Tyskland är 
folkomröstningar till och med förbjudna i grundlagen mot bakgrund av Hitlers manipulativa 
folkomröstningspolitik.50 

Systemet med politiska partier och ett representativt, formellt demokratiskt system har 
stora fördelar på många sätt. Bland annat genom att partier vanligtvis agerar utifrån en 
någorlunda genomtänkt ideologisk plattform. Det ger kontinuitet och förutsägbarhet i 
politikers agerande som kan vara till stor nytta för väljare som tänker långsiktigt. Ideologiskt 
förankrade partier är trögrörliga åsiktsmässigt och blir därför inte så lätt offer för populism, 
opportunism och tillfälliga opinionsyttringar. Ett faktum som på ett positivt sätt motverkar att 
fördomar, särintressen och starka personligheter får för stort inflytande över politiken. 
Etablerade partier inom formella demokratiska system kan ses som ett slags samhällets 
filtreringsapparater. Långsamt silar de åsikter, fördomar, forskningsresultat, ideer och andra 
yttringar i fråga efter fråga. Medan resten av samhället rycks med i plötsliga trender ligger 
partiernas åsikter fast och förändras endast gradvis och långsamt. Därmed inte sagt att 
åsikterna alltid är vare sig sunda, humana eller tidsenliga. 

Men det finns naturligtvis en gräns för när partierna i ett representativt system upphör att 
spegla sina väljares vilja, idéer och åsikter. Den gränsen går sannolikt någonstans i ett skede 
där partierna har för få medlemmar för att en meningsfull kommunikation skall kunna äga 
rum mellan väljare och partipolitiker. När det kommunikativa handlandet, från och mellan 
många människor, väljare och politiker, övergår i enbart indirekt kommunikation via 
massmedier. Indirekt kommunikation från politiker till väljare i strategiskt-instrumentellt syfte 
att påverka väljarna att göra som politikerna redan har kommit överens om. Då har också den 
demokratiska processen upphört att fungera som det är tänkt – nämligen som ett verktyg för 
att möjliggöra folkstyre. 

Det är svårt att tänka sig hur ett politiskt system i en storskalig nationalstat skulle kunna 
fungera demokratiskt utan partier. Men betyder det att vi måste nöja oss med Dahls ord om att 
den moderna demokratiska ordningen som ”…en enastående konstruktion, jämfört med andra 
politiska alternativ. Men den förverkligar långt ifrån den demokratiska processen.”? 

Att låta enstaka kommunala frågor avgöras genom folkomröstningar eller andra 
beslutsmetoder över Internet av icke valda, partilösa människor kan knappast hota hela det 
representativa politiska systemet i Sverige, ett av de länder i världen där befolkningen totalt 
och internationellt sett har en av världens högsta utbildningsnivåer och relativt långa, 
demokratiska traditioner.  
 

13.Kommunikation som det öppna samhällets drivkraft 
Robert D. Putnams stora studie av skillnaderna mellan Italiens olika regionstyren, ”Den 
fungerande demokratin”, brukar kallas en samhällsvetenskaplig klassiker. Den omfattande 
undersökningen pågick under en tjugoårsperiod och visar att graden av medborgaranda är 
avgörande för i vilka geografiska områden av Italien som de demokratiska institutionerna 
fungerar väl. 
 

                                                
50 Hadenius, Axel (2001): Demokrati - en jämförande analys. Malmö. Liber, sid 74. 
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”Putnams studie ger det överraskande resultatet att det är tyngden i det civila 
samhället som är avgörande. Ju mer människorna har varit engagerade i frivilliga 
organisationer som exempelvis sångkörer, fågelskådarklubbar och 
idrottsföreningar, desto bättre fungerar demokratin. Detta är ett svar i linje med 
Tocquevilles klassiska analys av den amerikanska demokratin i början av 1800-
talet, nämligen att en väl fungerande demokrati bygger på en utvecklad 
medborgaranda.”51 
 

Putnam hävdar att ett intensivt deltagande i till exempel förenings- och organisationslivet i ett 
område, en stad eller region, skapar socialt kapital. Det medför att relationerna mellan 
människorna präglas av en högre grad av förtroende, vilket i sin tur gör att människorna vågar 
samarbeta. I nätverken kring organisationslivet uppstår normsystem som skapar ömsesidig 
tillit och förtroende. Putnam citerar även 1700-talsfilosofen David Hume för att illustrera 
motsatsen, det vill säga vad som präglar ett samhälle utan medborgaranda och socialt kapital.  
 

”Din säd är mogen i dag , min mognar i morgon. Det lönar sig för oss båda att jag 
arbetar tillsammans med dig i dag och att du hjälper mig i morgon. Jag hyser 
ingen vänskap för dig och vet att du ingen hyser för mig. Därför kommer jag inte 
att göra mig någon möda för din skull, och om jag arbetade tillsammans med dig, 
för min egen skull, i förväntan om en gentjänst, vet jag att jag bleve besviken och 
att jag förgäves finge vänta på din tacksamhet. Här lämnar jag dig sålunda att 
arbeta ensam, och du behandlar mig på samma sätt. Årstiderna växlar, och vi 
förlorar båda våra skördar av brist på förtroende och trygghet.”52 
 

Men vad är det egentligen Putnam beskriver med sina begrepp: medborgaranda och socialt 
kapital? Vilka är de elementära drivkrafterna för deltagande och engagemang i sångkörer, 
fågelskådarklubbar och idrottsföreningar, vid sidan av att människor vill utöva en hobby eller 
ett fritidsintresse? Mycket talar för att en grundläggande drivkraft är kommunikation. Det som 
framför allt pågår i föreningar, organisationer och klubbar är ju att människor kommunicerar, 
ägnar sig åt direkt och indirekt kommunikation. Det vill säga samtalar, pratar, skriker, skickar 
brev eller e-post, håller föredrag för eller förhandlar med varandra. Dels i syfte att kunna 
utöva ett intresse, dels i syfte att främja och diskutera kollektivt delade intressen. 

Enligt Habermas och Asplund är det en mänsklig drivkraft att vilja kommunicera. 
Denna drivkraft skapas genom en kombination av människans sociala responsivitet och det 
mänskliga språkets inbyggda sökande efter samförstånd. Föreningar bildas antagligen för att 
människor är socialt responsiva och vill kommunicera med andra människor om speciella 
intressen. Utan drivkraften att kommunicera faller också själva den grundläggande 
anledningen att engagera sig i en förening. Då går det lika bra att ägna sig åt det egna intresset 
i ensamhet. 

Det skulle med andra ord kunna vara så att det i grunden är kommunikation, från och 
mellan många människor, som skapar socialt kapital och medborgaranda, vilka i sin tur är 
nödvändiga för väl fungerande demokratiska processer. Tanken ligger i linje med teorierna 
om social responsivitet och kommunikativt handlande. Föreningar, klubbar och organisationer 
utgör ju ofta just de platser i livsvärlden där kommunikativa handlingar kan äga rum. Det 
fattas visserligen formellt inga samhällspåverkande beslut i fotbollsklubbar eller sångkörer 
men tämligen vanligt är sannolikt att samhållspåverkande beslut diskuteras och så att säga 

                                                
51 Petersson, Olof & Rothstein, Bo i: Putnam Robert D. (1996): Den fungerande demokratin – medborgarandans 
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52 Putnam (1996) sid 196 
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förbereds av beslutsfattare från systemet som på sin fritid kliver in i rollen som fotbollstränare 
eller körsångare. 

Om den för den demokratiska beslutsprocessen så centrala kommunikationen skall föras 
i föreningar, klubbar, organisationer eller på Internet ter sig egentligen oviktigt från strikt 
demokratisk synpunkt. Det viktiga tycks vara att den diskussionen förs - och att den förs av 
och mellan så många människor som möjligt. Först då kan den i ett senare skede leda fram till 
demokratiskt fattade beslut, förankrade i de många människornas deltagande genom en väl 
fungerande demokratisk process.  

Sociologen Gabriel Tarde, verksam vid förra sekelskiftet, var en av dem som på ett 
tidigt stadium betonade den talade kommunikationens, konversationens, betydelse för modern 
samhällsutveckling. Asplund skisserar i grova drag hans delvis motstridiga tankar i ”Det 
sociala livet elementära former”: 

 
”Tarde tillskriver konversationen en rent förbluffande betydelse. Det är 
exempelvis inte så att religionen skulle ha en större samhällelig betydelse än 
konversationen. Det är snarare så att religionen går i konversationens ledband. 
Religioner stärks och försvagas inte så mycket i förkunnelse och predikan som i 
konversation. Proselyter vinns och dogmer sprids i konversation.53 
 
Dessa lagar verkar enligt Tardes teser gälla inte bara för religion utan även för andra 

centrala samhällsområden som politik och ekonomi. Sist och slutligen bestäms prästers, 
politikers och direktörers öden och makt av människors konversationer om dem. Samtal är 
därmed vad som i grunden skapar ära och vanära, värde och nytta.54 Även om Tardes 
slutsatser är i långa stycken tvetydiga och en smula otidsenliga så ligger resonemanget klart i 
linje med Habermas och Putnams teorier. Kommunikation, eller bristen på densamma, 
bestämmer i hög grad den sociala ordningens utseende och funktion och i vilken grad den 
skall präglas av kommunikativa handlingar, inbördes förståelse, medborgaranda och socialt 
kapital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Asplund (1987) sid 167 
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14. Avslutande diskussion  
Ett av de centrala problemen med demokratiska styrelseformer är möjigheterna till jämlikt 
deltagande. Särskilt kanske i direktdemokratins traditioner och i Jürgen Habermas teori om 
kommunikativt handlande blir dessa uppenbara. I praktiken styrs nästan alla samtal och 
förhandlingar av bakgrundsfaktorer och dominerande aktörer. Detta gäller även förhandlingar 
inom ramen för demokratiska beslutsprocesser. Det påtalas ofta att det föreligger en risk för 
konsekvenser av det ena eller det andra slaget om inte vissa beslut fattas. Någon dominant 
aktör meddelar sannolikt detta på något sätt före eller under pågående diskussion. Kanske 
säger aktörerna i en förhandling mellan en fackförening och en arbetsgivare att så och så 
många står bakom mig och ”vi kan snabbt gå ut i strejk” eller ”vi kan flytta tusen 
arbetstillfällen till ett annat land” om inte denna förhandling leder till önskat resultat. Det 
finns således knappast några fysiska eller mentala former för rena, totalt objektiva samtal utan 
påverkan från bakgrunds- och omvärldsfaktorer. Till det skall läggas de stora skillnader som 
kan finnas mellan människor enbart i samma kvarter i fråga om utbildning, röststyrka, 
debattvana, ålder, mod och framåtanda. Blotta uppenbarelsen av en extremt dominant person 
kan förvandla en debatt till en monolog. 

Intressant att notera i sammanhanget är därför de iakttagelser som har gjorts beträffande 
Internetkommunikationens förmåga att utjämna sociala statusskillnader. E-postens införande i 
amerikanska organisationer har visat sig, som beskrivs i kapitel 12.2, öka viljan att 
kommunicera med andra medarbetare. Gränser och osynliga barriärer överskrids. E-post 
upplevs inte som lika formellt som personliga besök eller telefonsamtal och har därmed 
bidragit till att bryta ned hierarkiska strukturer och formella etablerade kanaler för 
kommunikation. Att skicka ett mejl till chefen har blivit vardagsmat. Mycket tyder även på att 
annan Internetkommunikation har samma effekter. 

I demokratiskt hänseende skulle med andra ord Internetkommunikation kunna bidra med 
en viktig pusselbit i frågan om jämlikt deltagande. De problem som föreligger vid öga mot 
öga samtal på grund av status- och maktskillnader, kläder eller röststyrka kan kanske delvis 
överbryggas genom Internetkommunikation. Mycket talar för att deltagarna helt enkelt inte 
uppfattar statusskillnader lika tydligt i till exempel en e-postkonversation eller chatdiskussion 
och därmed påverkas de i mindre utsträckning av dem. Bakgrunds- och omvärldsfaktorer 
skulle därmed kunna få mindre betydelse även i pågående demokratiska beslutprocesser och 
även andra diskussioner som exempelvis löneförhandlingar.  

Fördjupad sociologisk forskning om såväl relationen mellan språklig kommunikation 
och demokratiska processer som om Internetkommunikationens sociala former och effekter 
förefaller därför allmänt angelägen. 
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