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Ideer om fremskritt

Mediene har en åpenbar betydning for sosial end-
ring. F.eks. har betydningen for globalisering vært et
hovedtema siden Marshall McLuhan lanserte sin
globale landsby i 1967, med Manuel Castells’ glo-
bale nettverksamfunn som det foreløpige høyde-
punkt, omtalt som informasjonsalderens svar på
Marx’ “Das Kapital” (Castells 1996). Samtlige dra-
matiske omveltninger i “ekstremitetens korte århun-
dre” fra 1914 til 1991 (Hobsbawm 1994) er knyttet
til utnyttelse av mediesystemets muligheter. Lenin
og Mussolini brukte partiavisen, Hitler brukte ra-
dioen, Gorbatsjov brukte glasnost. Mediene spilte
imidlertid ikke noen selvstendig rolle. Det vil de hel-
ler ikke gjøre i det 21. århundres informasjonssam-
funn, skal vi tro Castells. Han vegrer seg riktignok
mot futurologi, men avslutter likevel sitt trebinds-
verk med følgende hypotese: “Cultural battles are
the power battles of the Information Age. They are
primarily fought in and by the media, but the media
are not the power holders. Power, as the capacity to
impose behavior, lies in the networks of informa-
tion exchange and symbol manipulation, which
relate social actors, institutions, and cultural move-
ments, through icons, spokespersons, and intellec-
tual amplifiers” (Castells 1998: 379). Antitesen til
Castells er følgelig at mediene vil spille en selvsten-
dig rolle som maktfaktor i informasjonsalderen.

Mindre åpenbar enn betydningen for endring, er
medienes betydning for fremskritt. Dette er jo et
normativt begrep, en vurdering av endringens kvali-
tet, og selv de mest positive reformer kan ha util-
siktede negative sidevirkninger. Jeg vil derfor defi-
nere ‘fremskritt’ som ‘en endring hvis positive kon-

sekvenser overskygger de negative’. Hva som er po-
sitivt og negativt, kan imidlertid avhenge av øynene
som ser. En demokratisk forståelse er at dette avgjør
folket. Den innebærer at verdien for de mange betyr
mer enn verdien for de få. Georg Henrik von Wright
sier det slik i boken ”Myten om fremskrittet”:
Fremskrittets egentlige og eneste målestokk er
“menneskers velbefinnende i de omstendigheter de
lever under” (Wright 1994).

“Myten om fremskrittet” styrer min refleksjon
over medienes bidrag til utviklingen. Som von
Wright vil jeg forholde meg til de to typer ideer om
fremskritt:

1. Fremskritt som teknologi: økt kunnskap og tek-
niske landevinninger

2. Fremskritt som sivilisasjon: fullkommengjøring
av mennesket og samfunnet

For von Wright er våre ideer om fremskritt blitt my-
ter. De er avhumaniserte, det har funnet sted en
tingliggjøring av dem. Fremskritt som teknologi er
tingliggjort som økonomisk vekst. Fremskritt som
sivilisasjon er tingliggjort som formelt demokrati,
der de “ytre formene for rasjonell administrasjon,
byråkrati og lovmakeri i folkets navn” har fortrengt
demokratiet som det system der “hvert eneste
samfunnsmedlem også deltar i dets skapelse og
opprettholdelse”.

Von Wright spør også om de tingliggjorte målene
for fremskrittet lar seg forene. Hvis de ikke er
forenlige, blir det spørsmål om hvilket system som
har overtaket. For tiden synes dette å være
teknosystemet. Politiske beslutninger er ofte ikke
annet enn konstatering av hva teknologien har frem-
brakt av fullbyrdede fakta. Det er dette vi gjerne de-
finerer som teknokrati (jf. Veblen 1921), og betrak-
ter som en trussel mot eller forbedring av demokra-
tiet, avhengig av vår tilfredshet med det.
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Fremskritt som teknologi:
Mediene og økonomisk vekst

At teknosystemet bidrar til mediesystemets utvik-
ling, er ganske åpenbart. Svennik Høyer har sagt det
treffende i en boktittel: Pressen befinner seg mellom
teknologi og samfunn (Høyer 1995). Mediene er pro-
dukter av og til dels oppkalt etter de tilgjengelige tek-
nologier for produksjon, distribusjon og konsum av
informasjon. Siden oppfinnelsen av radioen har nye
medier fulgt fremskrittet innen elektronisk teknologi
som en skygge (NOU 1980:36), med digitalisering og
konvergens som de foreløpig siste stikkord.

Nicholas Garnham (2000) har vist hvordan det
har dannet seg skoler rundt oppfatningene om tek-
nologiens betydning. En neo-evolusjonistisk stadie-
teori (jf. Østerud 1978, kap 2) basert på teknologisk
determinisme, med Alvin Toffler (1980), Daniel Bell
(1973) og Manuel Castells (1996) som de fremste
eksponenter (Eriksen 1998 har en annen oppfatning
av Castells), ser informasjonssamfunnet som det
uunngåelige neste stadium. En neo-schumpeteriansk
syklusteori, med fotfeste i ekspertisen rundt EU-
kommisjonen, ser kommunikasjonsteknologi som en
ny langbølge i utviklingen av kapitalismens teknisk-
økonomiske kjerne, der samfunnet har rikelig med
tid til å tilpasse seg utviklingen og utnytte den for-
delaktig. En teori om stiavhengighet på teknologisk
mikronivå ser f.eks. Microsofts dominans som re-
sultatet av små og tilfeldige initierende skritt, som
imidlertid raskt låser teknologibrukeren fast for der-
etter å gi selgeren økende utbytte (i strid med neo-
klassisk markedsteori om den fallende profittraten)
som kan brukes til å låse kjøperen enda fastere gjen-
nom produktutvikling i en for selgeren oppadgående
spiral. Banebrytende for teorien om stiavhengighet
var ifølge Garnham en analyse av en detalj datamas-
kinen har arvet fra skrivemaskinen – qwerty.

Vår problemstilling er imidlertid mediesystemets
bidrag til teknosystemets utvikling. Teknosystemet
er tilbudsdrevet, med konkurransen mellom entre-
prenører som viktigste drivkraft, skal vi tro Schum-
peter (1912/34). Følgelig kan mediene sjelden bidra
før de er inviterte. Invitasjon får mediesystemet når
teknosystemet trenger mediene for sine egne formål.
Teknosystemet trenger mediene på samme måte
som annonsørene trenger fjernsynsprogram. Annon-
sørene trenger innhold for å få forbrukerne til å se
på reklamen. Teknosystemet trenger innhold for å få
forbrukerne til å betale for sender- og mottakerut-
styr, tilkopling til kommunikasjonsnettverk, bruk
av utstyr og nettverk slik at det blir trafikkinntekter.

Dette har styrt vår medieutvikling. Det var Tele-
grafstyret som tok knekken på de første private

radioselskapene i Norge, med den begrunnelse at et
riksdekkende sendenett krevde monopol. For tekno-
kratiet var sendenettet målet og kringkasting kun
lokkemiddel for å få folk til å finansiere det. Lokke-
middelet kunne pressen og Norsk Telegrambyrå ta
seg av (Jf. NOU 1972:25, Dahl 1975).

Teknosystemet åpnet satellittalderen i norsk
fjernsyn ved å tilby TV-selskap ledig plass på tele-
satellitter. Slik oppsto Sky Channel og andre under-
gravere av statens monopol. Slik oppsto også ideen
om NRK Betal-TV, som kringkastingssjef Bjartmar
Gjerde trakk opp av hatten etter i 1983 at kulturmi-
nister Lars Roar Langslet hadde gjort det ugjørlige
og avskaffet NRK-monopolet. Kanalen var puttet i
hatten av Televerket, som hadde ledig kapasitet på
sin ECS2-satellitt. Derfor henvendte Televerket seg
til NRK – kunne statskringkastingen tenke seg å leie
kapasitet, for eksempel til betalingsfjernsyn? NRK
bet på, og utredet et forslag som tok regjeringen på
sengen. Regjeringen lot seg imidlertid ikke utspille.
To måneder etter NRKs initiativ, som skyldtes Te-
leverkets initiativ, oppnevnte regjeringen TV2-ut-
valget. Neste skritt ble ikke det teknologene hadde
tenkt seg. Ikke det NRK tenkte seg heller (Helland
1988, Langslet 1994, Rolland 2001 A).

Nå gjentar historien seg med digitalisering og
konvergens. Når Telenor kjøper seg inn i A-pressen
og Canal Digital, er det ikke for å kontrollere
meningsdannelsen eller hindre nordmenn å se fot-
ball-VM, selv om det siste ble den hittil mest om-
talte effekten. Telenor tenker som Telegrafstyret i
1930: Innhold er middelet, teknologien målet, verti-
kal integrasjon nødvendig for å kontrollere midler til
et mål (Jf. f.eks. Aftenposten 30.3.00, Telecom.no
21.9.01). Skjønt, etter at Telenor ble AS, må vi anta
at heller ikke den teknologiske utviklingen er målet.
Det er å gi investorene avkastning. Her har det fun-
net sted en målmiddelreversering. Også forvalt-
ningsbedriften Televerket var interessert i penger,
men som midler til tekniske mål.

Denne målmiddelreversering opptok også Georg
Henrik von Wright, som anså ideen om fremskritt
som teknologi for tingliggjort av økonomisk vekst.
Bidrar mediene til økonomisk vekst? Mediene bi-
drar til vekst i teknosystemet ved å levere det inn-
hold som systemet er avhengig av. De bidrar til det
selvutslettende. I 2001 gikk det omsider opp for
mediene hvem som soper inn gevinsten av deres
satsing på nettaviser. Da etablerte de aksjonen
Innholdsnett for å overtale teleselskapene til å dele
inntektene fra nettrafikken med seg. Innholdsnett
påpekte at det er vi som skaper trafikken. Men tele-
selskapene vendte det døve øret til (Jf. Rolland
2002 A).
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“IKT – en viktig norsk næring. Radio og fjern-
syn – ikke fullt så viktig”. Dette var Egil Bakkes litt
sarkastiske kommentar basert på Statistisk sentral-
byrås bransjestatistikk for 1999 (Bakke 2001). På-
standen understøttes av internasjonal statistikk.
Tross alle dystre spådommer om konsekvensene av
de verdensomspennende multimediekonglomerater
(som McChesney 1997, Bagdikian 2000) forblir
medieselskapene forholdsvis små. Selv den spekta-
kulære fusjonen mellom AOL og Time Warner var
ikke tilstrekkelig til å bringe selskapet inn på den
globale topp 30-listen, som i 2002 toppes av Gene-
ral Electric foran Microsoft (Picard 2002). Så hadde
også AOL Time Warner et tap 1. kvartal 2002 på
ufattelige 450 milliarder kroner.

Likevel kan det hevdes at fremtiden tilhører me-
diene. Fremveksten av det postindustrielle samfunn
(Bell 1973) gjør mediene til en vekstnæring, der tek-
nologi kan være drivkraften men “Content is King”
(Gates 1996). Konvergens mellom markeder (jf.
NOU 1999:26) driver mediene til å velge konver-
gens som strategi (Jf. Rolland 2001 B) ut fra for-
ventningene om hvor veksten vil komme. Det kan
imidlertid spørres om hvilke medier som eier fremti-
den, de tradisjonelle innholdsleverandører eller nye
og integrerte i den konvergerte IKT-sektoren.
“Mange mener at Stig Eide Sivertsen er landets
ukjente kringkastingssjef. Han er administrerende
direktør i Telenor Plus, som eier Canal Digital, Me-
tropol TV, en større aksjepost i A-pressen og i
TV2”, skrev Aftenposten i et portrettintervju (Aften-
posten 18.11.01). Telenor-direktøren var ikke enig i
karakteristikken. “- Det er bare sprøyt å kalle meg
det. Vi akter ikke å engasjere oss på redaktørnivå. Å
titulere meg som redaktør er like dumt som å si at
Aftenpostens sjefredaktør Einar Hanseid også er re-
daktør for Finansavisen fordi avisen kommer med
Aftenpostens bud. Nei, distribusjon er vår greie”.
Det er fristende å føye til: I hvert fall foreløpig, for
de innholdsleverandører Telenor har samarbeidet
med, har hatt store problemer med å få lønnsomhet
ut av konvergens. Det vil kanskje ikke Telenor og
lignende selskaper ha. Som påpekt av Stephan
Granhaug i en analyse av Telenors strategi: “En tje-
neste som i seg selv går med underskudd kan lønne
seg for et teleselskap gjennom den doble økonomien
mellom tjeneste og nettbruk, mens andre aktører er
avhengige av lønnsomhet i selve tjenestedriften”,
dvs. innholdsproduksjonen (Granhaug 1999:35).

Daniel Bell så for seg et informasjonssamfunn
der kodifikasjon av teoretisk kunnskap hadde over-
tatt etter økonomisk vekst som “director of social
change” og det aksiale prinsipp (Bell 1979). Skal vi
tro Georg Henrik von Wright, har vi ennå et stykke

igjen før vi befinner oss i dette informasjonssamfun-
net. Manuel Castells (1996) beskriver også nett-
verksamfunnet som etterfølgeren til arbeid og kapi-
tal i betydning for økonomisk vekst – ikke som et-
terfølgeren etter økonomisk vekst i betydning. Det
er nettverksøkonomien som er den nye globale øko-
nomien, en økonomi basert på oppheving av av-
stand i tid og rom – “death of distance” (Cairncross
1997) – med kapasitet til å produsere ufattelig rik-
dom for de få og tilsvarende fattigdom for de mange.
“The information/global economy is capitalist, in
fact, more so than any other economy in the histo-
ry” (Castells 1998:373). I en analyse av globaliser-
ingen og norske selskapers etableringer i utlandet –
der Telenor er en hovedaktør – spør forfatterne om
ikke børsen snarere er i ferd med å overta også som
kanal for politisk innflytelse over selskapenes stra-
tegiske beslutninger (Hveem et al 2000:30).

I overgangsfasen bidrar mediene selvsagt til øko-
nomisk vekst i mer allmenn forstand. De bidrar som
formidlere av reklame, og reklamen er pådriveren i et
forbrukersamfunn der “varene tar makten” (Meyer
& Dokk Holm 2001). De bidrar journalistisk, for
journalister formidler rykter, og børser er rykte-
børser. “Journalistikken driver markedene”, skrev
Robert J. Samuelson, kommentator i Washington
Post og Newsweek, i Aftenposten sommeren 2002
(Samuelson 2002).

Ikke bare påvirker mediene den økonomiske vek-
sten. De påvirkes også av den. Siden 11. september
2001 har de vært mest påvirket av økonomiens fall.
Når annonseinntektene stuper må de redaksjonelle
budsjetter kuttes. Svikt i annonseinngangen forsky-
ver maktforholdet i kildenes favør. Dårlige tider får
direkte konsekvenser for evnen til å drive kritisk
journalistikk, det seg være med næringslivet eller
staten som overvåkningsobjekter. Dårlige tider for
mediene er derfor lik gode tider for dem som vantri-
ves i offentlighetens søkelys (Jf. Rolland 2002 B).

Fremskritt som sivilisasjon:
Mediene og demokratiet
La oss så ta fatt på fremskritt som sivilisasjon –
med Georg Henrik von Wrights ord: Som fullkom-
mengjøring av mennesket og samfunnet. Jeg vil be-
grense meg til det samfunnsmessige, og forutsette at
det gode samfunn er det fullkomne demokrati.

Demokratiets egenskaper
Vi må først se på hvilke egenskaper ved demokratiet
det er aktuelt for mediene å bidra til. Og la oss gjøre
som Hans Fredrik Dahl, som i sin diskusjon av me-
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diene og demokratiet – i boken “Mediene og det
moderne” (Dahl 1995) – tar utgangspunkt i skillet
mellom to typer demokratiteorier, beslutnings-
demokratiet og deltakerdemokratiet, med diskurs-
demokratiet som en mulig syntese. Dahl henter sine
begreper fra et prosjekt under Norges forsknings-
råd, spesielt artikkelsamlingen “Deltakerdemokra-
tiet” (Bergh 1983). En alternativ terminologi kan
være konkurranse, deltakelse og deliberasjon (Rasch
1998). Et alternativ til denne igjen kan være skillet
mellom en liberal og en republikansk tradisjon, med
henholdsvis et aggregerende og et delibererende syn
på demokratiet (Weigård & Eriksen 1998). Jeg vil
holde meg til Dahls terminologi, men supplerer med
alternativene fordi de antyder hvilke egenskaper
disse demokratimodeller har til felles ut over det
definitoriske, hvilket også demonstrerer terminologi-
ens fruktbarhet (Jf. Kaplan 1964, kap 2).

De to demokratiteoriene synes å medføre for-
skjellige oppfatninger av forholdet mellom represen-
tant og velger (Jf. Christophersen 1969, Svensson
1997). I beslutningsdemokratiet er de folkevalgte til-
litsmenn med fritt mandat. I deltakerdemokratiet er
de folkevalgte delegerte med bundet mandat.

Beslutningsdemokratiet er forenlig med demokra-
tisk elitisme (Bachrach 1967). Folket innser sin in-
kompetanse til å styre, og legger sin skjebne i de best
kvalifisertes hender. Deltakerdemokratiet forutsetter
derimot at folket er kompetent, og at det øker sin
kompetanse gjennom erfaring (Pateman 1970). Ideelt
er deltakerdemokratiet direkte. Pateman (op.cit.) ser
det f.eks. som et alternativ til ”representative govern-
ment”, eller kanskje et supplement, siden hennes
arena for deltakerdemokrati er arbeidsplassen og nær-
miljøet. I et indirekte deltakerdemokrati, derimot, må
det nødvendigvis være slik at de folkevalgte møter
med instruks fra sine velgere. Det vil si dette synes å
være den logiske konsekvens, selv om problemstillin-
gen ikke er påtrengende godt ivaretatt i litteraturen
om deltakerdemokratiet. Den opptok f.eks. ikke
Carol Pateman.

Dahl knytter diskursdemokratiet til Habermas
(1982), men som Weigård & Eriksen påpeker (op.
cit.), tilhører det en republikansk tradisjon som kan
føres tilbake til den greske bystaten. Habermas har
snarere revitalisert tradisjonen og vist dens relevans
som fortolkning av det eksisterende parlamentariske
demokrati. I dette perspektivet ser en at diskurs-
demokratiet er forenlig med et system der de folke-
valgte er tillitsmenn med fritt mandat. En kan tilmed
spørre om ikke fritt mandat er en forutsetning for

diskurs eller deliberasjon i et indirekte demokrati, jf.
Edmund Burkes berømte tale til velgerne i Bristol i
1774 (Burke 1999), eller f.eks. Weigård (1995),
Østerud (1996).

Av dette synes å følge at diskursdemokratiet
kun er forenlig med deltakerdemokratiet i den ut-
strekning direkte demokrati er mulig. Imidlertid må
det kunne hevdes at indirekte deltakerdemokrati
forutsetter deliberasjon i det elektorat som pålegger
sine representanter bundet mandat, da det ellers ver-
ken vil være deltakelse eller et demokrati der repre-
sentantene kjenner sine velgeres synspunkter, som
ut fra deliberativ oppfatning må kunne sammenfat-
tes i et felles beste. Det er slik Habermas (1962) ser
den borgerlige offentlighet, dvs. som et ytre korrek-
tiv til en stat som, i tråd med det liberale og konkur-
ransedemokratiske syn, ellers utøver autonom makt
over det sivile samfunn på dets vegne og bekost-
ning. I denne forstand synes også det indirekte del-
takerdemokrati, med bundet mandat, å være forenlig
med og forutsette diskursdemokratiet.

Demokratiet i politikken kan oppfattes som
motstykket til markedet i økonomien (Schumpeter
1942, Downs 1957). For å provosere Marx og den
historiske materialisme kan vi beskrive det full-
komne samfunn som et samfunn med demokratiet
som overbygning og markedet som basis. Mot-
stykket til folkestyret i politikken er et kjøpers mar-
ked i økonomien, og motstykket til elitestyre i poli-
tikken et selgers marked i økonomien.

Det er ingen tvil om hvor Georg Henrik von
Wright plasserer seg i forhold til disse demokrati-
teorier. Han ser det formale demokrati – beslut-
ningsdemokratiet med sitt “lovmakeri i folkets
navn” – som tingliggjøringen av det sanne demo-
krati, der “hvert eneste samfunnsmedlem også deltar
i dets skapelse og opprettholdelse”.

Jeg vil se på disse egenskapene ved demokratiet i
lys av det demokratiprinsipp som ifølge Ytringsfri-
hetskommisjonen (NOU 1999:27) er den ene av tre
begrunnelser for ytringsfriheten (for en diskusjon av
sannhets-, autonomi- og demokratiprinsippet, se
Rolland 2002 C). Kommisjonen forankret demokra-
tiprinsippet i Karl Poppers “Det åpne samfunn og
dets fiender” (Popper 1945), og identifiserte tre as-
pekter ved det: 1. Informasjonsfriheten, 2. den of-
fentlige meningsutveksling og 3. offentlighet som
kontroll. Til hvert av disse tre aspektene ved demo-
kratiprinsippet vil jeg stille to spørsmål: 1. Bidrar
mediene til realisering av dette aspektet? 2. Bidrar
mediene dermed til forbedring av demokratiet?
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Mediesystemets egenskaper

For å kunne svare på disse spørsmålene må vi ha en
formening om mediesystemets egenskaper. Hva
disse angår, har Helge Østbye gitt en anvisning i sin
bok om mediepolitikk, der han skiller mellom sen-
der-, budskaps- og mottakermessige forutsetninger
for at mediene kan bidra til å styrke demokratiet
(Østbye 1995:54-59). Den sendermessige forutset-
ningen er ytringsfrihet, forstått som alle gruppers
rett til å få frem sitt budskap. Den budskapsmessige
forutsetningen er pluralisme, enten ved at mange ka-
naler sender hvert sitt smale budskap, eller ved at
det finnes kanaler med varierte budskap. Den mot-
takermessige forutsetningen er rett til informasjon,
hva Østbye forstår som allmenn tilgjengelighet, eller
informasjon som fører til deltakerdemokratisk akti-
visering. Til hver av de tre forutsetningene knytter
Østbye et systemkrav om representativitet.

Ytrings- og informasjonsfriheten er i dette per-
spektivet nødvendige betingelser for medienes de-
mokratiske bidrag. De kan imidlertid ikke være til-
strekkelige betingelser, for avgjørende er hvordan
mediene selv utøver sensur som portvakter (White
1950, jf. diskusjonen i McQuail 1987:162-67). Det
er likevel forutsetningen om representativitet i alle
ledd som er det mest problematiske i Østbyes mo-
dell for mediedemokrati. Den medfører et krav til
demokratiske mediesystem om å gjenspeile den
sanne folkemeningen. Et slikt krav påhviler ikke et
demokratisk politisk system, der deltakelsen er fri-
villig både på sender- og mottakersiden. Representa-
tivt demokrati forutsetter ikke representativitet. Po-
litiske partier har ingen plikt til å ivareta alle menin-
ger. Det står velgerne fritt om de vil støtte ett av de
tilbud av meninger som foreligger, eller avstå fra å
stemme fordi ingen partier representerer ens spek-
ter av meninger.

Som normativt ideal legitimerer kravet offentlige
inngrep i medienes frihet, i tråd med ”the social
responsibility theory of the press” (Peterson 1956,
jf. McQuail 1987:116-118) som Østbye knytter an
til. For såvidt legitimeres også inngrep i mottakernes
frihet, idet det kan stilles krav om at ”alle grupper
av befolkningen må være koplet til nettverket”, ek-
sempelvis til den statlige allmennkringkastingen
(Østbye, op. cit:58). Det normative ideal omdefine-
rer rettigheter til plikter. Enhver gruppes rett til å
ytre seg blir en plikt til å ytre seg, for ellers uteblir
pluralismen i budskapsleddet og informasjonstil-
gangen i mottakerleddet.

Som deskriptivt ideal (eller idealtype i Webers
forstand) stiller det opp en standard som, hvis den
etterleves, vil gjøre mediesystemet mer representa-

tivt for folkemeningen, enn det politiske system.
Dermed blir det deskriptive idealet normativt i sine
konsekvenser: Det sanne representative demokrati
ivaretas av massemediene; det politiske systemet
blir kun et representativt demokrati for dem som
velger å delta i det – deltar ved selvseleksjon, for å
nytte et begrep fra vitenskapelig utvalgsteori. Ved
en konflikt mellom de to systemer blir det demokra-
tisk riktige at det politiske system innordner seg un-
der mediesystemet, dvs at et folkevalgt system inn-
ordner seg under et selvoppnevnt system som kan
skilte med bedre representativitet. I og for seg er det
tenkbart at dette kan skje, men i demokratisk sam-
menheng synes det mer nærliggende å stille idealet
om representativitet for den sanne folkemeningen
opp som krav til det politiske system, før kravet
stilles til mediesystemet.

Jeg utelater derfor representativitet som norma-
tivt krav eller deskriptivt ideal for mediesystemet,
og lar dets varierende overensstemmelse med folke-
meningen være en funksjon av hvem som bruker
mediesystemet til å sende og motta hvilken informa-
sjon. I stedet vil jeg identifisere måter å bruke medi-
ene politisk, og for dette vil jeg igjen gå til Ytrings-
frihetskommisjonen, som skiller mellom mediene
som arenaer og aktører. Jeg vil hevde at til hver av
disse funksjonene hører det forestillinger om medie-
bidrag til demokratiet. Til mediene som arenaer hø-
rer forestillingen om meningenes frie marked. Til
mediene som aktører hører forestillingen om den
fjerde statsmakt.

De to forestillingene synes å korrespondere med
skillet mellom engasjement og nøytralitet som egen-
skaper ved medienes samfunnsrolle (McQuail
1987:145-50). Det er imidlertid neppe fullstendig
sammenfall, da også organiseringen av et meningenes
frie marked kan innebære et engasjement, og utøvel-
sen av den fjerde statsmakt innebære en form for
nøytralitet. Mediene kan organisere et meningenes
frie marked “by holding the middle ground” som
nøytrale meglere på “the great stage on which all
the actors, great and small, parade and say their pi-
ece” (Kuhmar 1975). De kan imidlertid også organi-
sere “citizen deliberation over public issues” som
journalistiske virkemiddel for politiske borgerini-
tiativ, “reconnecting the people”, jf. den form for
aktivisme som vekselvis kalles “public”, “civic” og
“democratic journalism” (Knapskog 2001). Den
fjerde statsmakt kan oppfattes som det politiserte
motstykket til rollen som nøytral tilrettelegger og
megler (Cohen 1963:191, McQuail 1987:146). Den
kan imidlertid også oppfattes som den partiuav-
hengige pressens felles selvforståelse (Boyce 1978),
eller som det ble sagt den gang “the estates” i det
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britiske parlament var geistligheten, adelen og all-
muen: “Burke said there were Three Estates in Par-
liament; but, in the Reporters’ Gallery yonder,
there sat a Fourth Estate more important than they
all” (Carlyle 1905: 349).

Selv om forestillingen om meningenes frie mar-
ked har sin opprinnelse i liberalismen (Siebert
1956), synes enhver demokratiteori å forutsette ek-
sistensen av et slikt marked. Som påpekt av Peters
(1993), og deretter av Dahlgren (1995), er det f.eks.
ikke noen grunnleggende forskjell mellom den bor-
gerlige offentlighet hos Habermas og meningenes frie
marked i den liberale tradisjonen. Markedets betyd-
ning fremstår imidlertid som forskjellig. Tilsynela-
tende viktigst er det i diskursdemokratiet, som i
Habermas’ revitalisering har et kommunikasjons-
teoretisk fundament (Habermas 1981, jfr Eriksen &
Weigård 1999). Imidlertid er det grunn til å reise
spørsmål om hvor forenlig den deliberative demo-
kratiforståelsen er med meningspluralisme som for-
utsetning og konsekvens. Ideell deliberasjon sikter
mot å nå frem til et rasjonelt motivert konsensus
(Cohen 1991, Weigård & Eriksen 1995:42), dvs én
felles mening til erstatning for mangfoldet. Dette har
naturligvis størst sjanse for å lykkes der det er enig-
het om verdipremissene allerede i utgangspunktet.
Hvilket har fått en John Rawls til å trekke den kon-
klusjon at i et verdipluralistisk samfunn bør politik-
kens grunnlag gjøres tilsvarende smalere (Rawls
1993). Hvis diskursdemokratiet er en syntese, slik
Hans Fredrik Dahl antyder, eller en omfortolkning
og en mellomposisjon, som Weigård og Eriksen (op.
cit.) hevder, vil deliberasjon i deltakerdemokratiet
engasjere hele det sivile samfunn (jf. kommunita-
rismen, f.eks. Etzioni 1998), mens det i konkur-
ransedemokratiet vil innebære at valgte eliter som
står nær hverandre, tar beslutninger uavhengig av
velgerne ved å snakke seg frem til enighet.

Minst synlig er meningenes frie marked i teori-
ene om deltakerdemokratiet. Denne retningen synes
riktignok mer prosess- enn resultatorientert, med
deltakelse som et mål i seg selv eller middel til mål
på deltakernivå, som personlig utvikling, slik at me-
ningsutveksling kan tenkes å ha en egenverdi. Vek-
ten på det prosessuelle innebærer imidlertid at del-
takerdemokratiet er handlingsorientert, og forbindel-
sen mellom kommunikasjon og andre politiske del-
takerhandlinger er diffus (Waldahl 1982). Det er her
også et spørsmål om hva vi skal forstå med begre-
per som handling og politisk deltakelse. Er delta-
kelse i politisk kommunikasjon tilstrekkelig som
handling, blir en påstand om sammenheng mellom
kommunikasjon og deltakelse selvoppfyllende sann.
Imidlertid må det også kunne hevdes at deltaker-

demokrati og meningenes frie marked er gjensidig
konstituerende begreper, at politiske handlinger som
ikke bygger på fri meningsdannelse nok kan være
politiske, men de vil ikke være demokratiske. I så
fall er det begrepet ’politisk kommunikasjon’ som
må kvalifiseres. Teorien om et deltakerdemokrati
synes da å implisere en forutsetning om bidrag på
tilbudssiden av medienes frie marked, ikke kun mot-
tak på etterspørselssiden av markedet.

Helt sentral er forestillingen om meningenes frie
marked i det som her er kalt beslutningsdemokra-
tiet, men der andre egenskaper ved denne modellen,
spesielt konkurranseaspektet, er vel så egnet til å
tydeliggjøre forbindelsen. Som nevnt, har forestillin-
gen om et konkurransedemokrati klare likhetstrekk
med markedstenkning i økonomien, og en forutset-
ning for rasjonell markeds- og velgeratferd er full
oversikt over egenskapene ved tilbudet, de konkur-
rerende partiers meninger og standpunkter. Mens
både diskurs- og deltakerdemokratiet har som forut-
setning og/eller konsekvens en harmoniforståelse av
samfunnet, der konsensus kan oppnås gjennom ”det
bedre arguments tvang” (Habermas 1975:114), tar
den liberalistiske oppfatningen interessekonflikt for
gitt, og ser demokratiet som en metode (jfr Schum-
peter, op.cit.) for å hindre tyranni og sivilisere kam-
pen mellom motstridende interesser (fra ”kamp” til
”konkurranse”). Fundamentalt for konkurranse-
demokratiet er retten til å organisere en opposisjon
med formål å kaste de sittende makthavere (Dahl
1966), og forutsetningen for dette igjen er at bor-
gerne har rett til å ytre seg om et hvilket som helst
politisk emne, herunder ”også kritik af de valgte
repræsentanter, regeringen, det socio-økonomiske
system og den herskende ideologi” (Dahl 2000), for
nordmenns vedkommende i samsvar med grunnlo-
vens § 100. Konkurransemodellen innebærer imid-
lertid også at de folkevalgte er tillitsmenn med fritt
mandat. I prinsippet avgrenser dette åpningstiden
for meningenes frie marked til valgkampen, da de
folkevalgte må orientere om og forsvare beslutninger
som folket på sin side må ta stilling til og eventuelt
mobilisere imot.

Mens en forestilling om meningenes frie marked
synes å være til stede i samtlige demokratiteorier,
må det kunne hevdes at forestillingen om den fjerde
statsmakt utelukkende er knyttet til den liberalistis-
ke oppfatningen og konkurranse- eller beslutnings-
demokratiet. Ut fra denne teorien er det ”bad to be
oppressed by a minority, but even worse to be
oppressed by a majority” (Lord Acton, i Fears
1985), og den mest potente aggregering av demokra-
tisk makt er flertallets kontroll med staten. Fordi
”power corrupts, and absolute power corrupts
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absolutely”, for igjen å sitere Lord Acton (op. cit.),
er det et hovedformål med den demokratiske metode
å beskytte innbyggerne mot staten, og demokratiets
strategi er maktfordeling og ”checks and balances”.
Forestillingen om en fjerde statsmakt uavhengig av
de tre for Montesquieu gjensidig uavhengige men
dog til staten hørende makter, den utøvende, utø-
vende og dømmende, kan legitimt avledes fra en slik
demokratimodell. Det kan den knapt fra diskurs- og
deltakerdemokratiet.

En teori om medienes rolle
I “Mediene og det moderne” lanserer Hans Fredrik
Dahl utkastet til en overgripende teori om medienes
rolle i demokratiet: 1. Partipressen spilte en beslut-
ningsdemokratisk rolle, 2. Fjernsynet spiller en del-
takerdemokratisk rolle. Fjernsynet setter standar-
den for politisk journalistikk, og har omformet hele
mediesystemets rolle til fordel for deltakerdemo-
kratiet, sier Dahl.

Lik Dahl vil jeg sette partipressen opp ikke bare
mot fjernsynet, men mot modernitetens begrep
‘massemediene’. Avviklingen av partipressen illus-
trerer gyldigheten av strukturfunksjonalistisk utvik-
lingsteori, der differensiering og reintegrasjon er de
sentrale begreper (Parsons 1966, Smith 1973, Øste-
rud 1978). Pressen utdifferensieres fra partiene for
deretter å reintegreres i massemediene (Rolland
1979, 1999). Jeg vil hevde at markedets lover dan-
ner basis for massemediene, og for å låne ytterligere
fra marxistisk terminologi: De har også en felles
overbygning. Den består av et felles sett normer og
verdier som vi kan sammenfatte med begrepet ‘pro-
fesjonen’ (for diskusjon om profesjonen og det fel-
les verdigrunnlag, se f.eks. Ottosen 1997, Høyer &
Ihlen 1998, Raaum 2001, Hovden 2001). Sentralt i
profesjonens ideologi står forestillingen om den
fjerde statsmakt, som ikke lenger forbeholdes pres-
sen. Alle medier vil ha del i denne makten (For dis-
kusjon om begrepet ‘den fjerde statsmakt’, se f.eks.
Boyce 1978, Allern 1996 A, Schulz 2001).

Medienes bidrag til demokratiet
Informasjonsfriheten
Informasjonsfriheten går ut på at man uhindret skal
kunne holde seg underrettet fra tilgjengelige kilder”,
sier Ytringsfrihetskommisjonen. Den fortsetter:
“Forutsetningen for at dette skal kunne fungere et-
ter den demokratiske hensikt er naturligvis at rele-
vant informasjon faktisk er tilgjengelig... det må

være offentlighet omkring de viktige samfunns-
prosesser, makten må ha et ansikt.

I partipressens tidsalder var avisene orienterte
mot det politiske system og den numerisk-demokra-
tiske kanal. Løsrivelse fra partiene og reintegrasjon
som “massemediene” har skapt en ny plattform for
mediene som aktører. Her drives de frem av mar-
kedsøkonomiens fremste fortrinn, stimulansen til
innsats og nyskaping. “Den mest kyniske tolkinga
av public journalism-fenomenet (er) at engasjemen-
tet skulle ha noko å gjera med synkande opplag-
stal”, skriver Knapskog (op. cit.:129), men hvorfor
dette skulle være kynisme er uklart, for skal vi tro
Galbraith (1996), er det intet som stimulerer mer til
samfunnsnyttig innsats, enn utsiktene til materiell
gevinst. Massemediene nøyer seg ikke med å refe-
rere fra vårt numeriske demokrati. Mediene refererer
ikke, men overvåker, og de overvåker alt – det poli-
tiske system, vår korporative pluralisme, privat og
offentlig sektor. Selv næringslivets ledere avkreves
tillit, som var de folkevalgte politikere (Jf. Rolland
2002 D). Journalisme som ideologi er en avslørings-
ideologi, dens oppdrag et avsløringsoppdrag (NOU
1999:27 s. 60). Mediene gir oss informasjon kildene
ønsker å holde skjult, hvilket er mer enn vi har krav
på etter prinsippet om informasjonsfrihet, for ifølge
den europeiske menneskerettighetskonvensjon gjel-
der denne friheten kun retten til informasjon kildene
frivillig gir fra seg. Mediene arbeider ut fra en fore-
stilling om at det virkelig interessante er det kildene
holder tilbake, ikke det de selv ønsker å få ut, jf. at
“en hovedstrategi for å begrense andres rasjonalitet
er å forhindre at bestemte saksforhold eller alterna-
tive muligheter kommer til bevissthet” (Hernes
1975:139, jf. diskusjonen i Rolland 2002 C:43-45).
Ved å motvirke en slik kildestrategi bidrar mediene
til å utvide vår informasjonsfrihet og øke vår infor-
masjonstilgang, på kildenes bekostning.

Vi må spørre om hvordan prinsippet om infor-
masjonsfrihet forholder seg til de demokratiteorier
som skal begrunne det. Ut fra sin skepsis til makt-
konsentrasjon generelt og statsmakt spesielt skulle en
tro at dette prinsippet sto særlig sterkt i den liberale
tradisjonen, med sitt konkurranse- og beslut-
ningsdemokrati. Imidlertid forutsetter denne tradisjo-
nen også at de optimale politiske løsninger finnes ved
å overlate til en elite av tillitsmenn med fritt mandat å
aggregere våre motstridende interesser. Dette tilsier at
beslutningsdemokratiet både er forenlig med og til en
viss grad forutsetter innskrenking av informasjons-
friheten, at det eksisterer lukkede dører bak hvilke
maktens representanter kan overlegge fritt seg imel-
lom, i stedet for å måtte deklamere sine medbrakte
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standpunkter overfor galleriet. Det samme må gjelde
diskursdemokratiet forstått som deliberasjon mellom
politiske eliter, med formål å komme frem til en felles
forståelse av hva de mener er det beste for samfunnet
(om åpning av lukkede politiske fora, se f.eks. Heidar
& Rolland 1989).

Mens informasjonsfriheten derfor kan være en
trussel mot beslutningsdemokratiet, der den kan for-
drive makten fra formelle organer “underlagt
forvaltningsrettslige bestemmelser om forsvarlig
saksbehandling, til uformelle fora hvor slike krav
ikke finnes” (Høyre 1999), synes den å være en
nødvendig men utilstrekkelig betingelse for deltaker-
demokratiet, der adekvat informasjon er en forutset-
ning for rasjonell handling. Det samme må gjelde
diskursdemokratiet forstått som deliberasjon i elek-
toratet med formål å oppnå konsensus – hvilket i et
indirekte demokrati må formidles til delegater med
bundet mandat. Nå er det ikke bare mangel på ade-
kvat informasjon som hindrer demokratiets delta-
kere fra å handle rasjonelt. Rasjonalitet forutsetter
også målrettede aktører med evne til å prioritere
mellom uforenlige preferanser (jf. Hernes 1975).
Denne forutsetningen behøver ikke være oppfylt,
med den konsekvens at det første demokratiets del-
takere må gjøre når de mottar informasjon, er delibe-
rere med seg selv. Den informasjon aktørene mottar,
kan også føre til falsk bevissthet. “Det er .. når en
aktør ikke kjenner konsekvensene for seg selv eller
sin stilling av andres eller egne handlinger, at vi med
rimelighet kan snakke om falsk bevissthet eller om
at han ikke kjenner sitt eget beste” (Hernes
1975:137). Dette reiser problemstillingen om demo-
kratiets deltakere kan stole på den informasjonen de
får fra mediene. Problemstillingen opptar mediene
selv. Den opptar også deres publikum, som bør
kunne ha tillit til sannhetsgehalten i det mediene for-
midler av påståtte fakta, men likevel være skeptiske
til deres vurderinger, herunder også portvaktenes
vurderinger av hvilken informasjon publikum skal få
(jf. Lund & Rolland 1986, 1987 A og B).

Ytringsfrihetskommisjonen var opptatt av
informasjonsfrihetens forutsetninger. Den var ikke
opptatt av frihetens konsekvenser. Disse var til-
gjengjeld et stort tema den gang folkeopplysning
ennå var en viktig medieoppgave. Det som opptok,
var overskuddet på informasjon og underskuddet på
oppmerksomhet, modellrike og modellfattige medie-
brukere, informasjonskløfter og kunnskapskløfter,
og om mediene bygde bro eller økte kløften mellom
modellrike og modellfattige. Jf. eksempelvis disku-
sjonen om avmakt i Hernes 1975, MIKS-prosjektet
(”Människan i informations- och kommunikations-
samhället”) og Samverkansspiralen (Thunberg et al.

1979), VON-prosjektet (”Vanskelige ord i nyhe-
tene”) Vinje & Østbye (red) 1981, Østbye 1987,
Findahl 1990. Så mye opptok informasjonskløftene
at Helge Østbye i sin plenumsforedrag på den nor-
diske medieforskerkonferansen i 1985 gikk inn for
dette som det samlende perspektivet for all medi-
eforskning (Østbye 1985).

I sitt bidrag til en konferanse i 1985 om informa-
sjonskløftene og demokratiet forsøkte Steen Sauer-
berg å vurdere hvilken betydning informasjons-
kløfter har i forskjellige demokratiteorier. Han frem-
hevet spesielt at teorien om Samverkansspiralen
(Thunberg op.cit.) i realiteten er en teori om kløfte-
nes betydning for deltakerdemokratiet, spiralens
formål er å redusere kløften. I beslutningsdemokra-
tiet derimot, eller funksjonelt demokrati som Sauer-
berg kaller det, er informasjonskløftene funksjo-
nelle: ”Det er meget fornuft i, at det er et stabilise-
rende død-element i vælgerskaren. Med informa-
tionskløfter som et faktum, vil det være uheldigt, at
hæve de svagestes aktivitet” (Sauerberg 1988:43).

Demokratiet bygger på en ide om sjanselikhet.
Alle skal ha lik makt. Ressursulikhet påvirker dette.
Informasjon er en politisk ressurs. Virkelighets-
modeller for bearbeiding av informasjon er en poli-
tisk ressurs. Som forrige maktutredning påpekte, er
det sammenheng mellom modellrikdom og makt,
modellfattigdom og avmakt (Hernes 1975).

Mediesystemet sprer den samme informasjon til
alle. “Karakteristisk for massekommunikasjonen er
viften: sending fra ett senderpunkt til mange, samti-
dige mottakerpunkter” (Dahl 1973:18-19). Har mot-
takerne ulike forutsetninger, utvides likevel kløften
mellom modellrike og modellfattige. ”Det lar seg
ikke gjøre å opprette kanaler for overføring av sam-
funnsinformasjon som opphever det automatiske
informasjonsforspranget til de forskjellige elitene i
samfunnet” (Martinussen 1988:80). Dermed kan
mediene ha en utilsiktet negativ virkning på demo-
kratiet. I stedet for å øke sjanselikheten, kan medi-
ene gi de modellrike en fordel, fortrenge demokratiet
og bidra til mer elitestyre.

Min konklusjon blir derfor: Som utøvere av
informasjonsfriheten bidrar mediene positivt til dem
demokratiske sjanselikhet ved å stille samme infor-
masjon til disposisjon for alle. Samtidig bidrar de
negativt til demokratiet ved å forsterke betydningen
av ressursulikhet. Det negative kaster skygge over
medienes bidrag til demokratiet.

Den offentlige meningsutveksling
Den offentlige meningsutveksling skal ifølge Yt-
ringsfrihetskommisjonen tjene den bedre innsikt og
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den bedre politiske beslutning. Bidrar mediene til
realisering av dette aspektet, og bidrar mediene der-
med til forbedring av demokratiet?

Det synes åpenbart at medienes bidrag til den
offentlige meningsutveksling er knyttet til funksjo-
nen som arena og forestillingen om meningenes frie
marked. Partipressen var aktør, agent for de poli-
tiske partiene. Dette medførte at politisk uønskede
ytringer ble møtt med sensur. Ikke med statens, men
avisenes sensur. Terskelen for å komme inn på
meningenes marked var derfor høy. Hvis første avis i
et marked utøvde sensur, måtte de politisk uenige
starte egne aviser. Det idealtypiske resultatet var
det danske firebladsystem (Thomsen 1972), der
hver politisk retning var representert og hver avis
har monopol i sitt lesermarked av partisympati-
sører. For å realisere et slikt ideal måtte markedet av
partisympatisører være bærekraftig for avisene.
Svennik Høyer har påvist hvilke konsekvenser dette
fikk for deres evne til å representere partiene, eller
omvendt hvor skiftende muligheter partiene hadde
for å bli representerte i pressen (Høyer 1975/77,
1982).

Likevel utgjorde summen av avisene en form for
offentlig meningsutveksling. I mediedemokratisk
tenkning har dette gitt opphav til begrepet ‘plura-
lisme utenfra ‘(Jf. Cavallin 1995). Det eksisterte
ikke noe felles torg for meninger. Oversikt fikk bare
de som hadde råd til å kjøpe og tid til å lese alle avi-
ser. Hvilket betyr at når den ytre pluralismen fun-
gerte, begunstiget den de modellrike, en sosial elite.

Det er opplagt hva som hindret den frie menings-
dannelsen i partipressens tidsalder. Pressen var poli-
tisert. Nå hevdes den å være truet fordi pressen er
kommersialisert. Eiernes krav om avkastning er en
trussel mot medienes mangfold, frihet og uavhengig-
het, sa Ytringsfrihetskommisjonen. Dette er Bengt
Braun, konsernsjef i Bonnier, åpenbart ikke enig i.
“Den som ikke er økonomisk uavhengig, er ikke uav-
hengig”, sa Braun på Hamrin-symposiet i mai 2002
(Braun 2002).

Det virker som Ytringsfrihetskommisjonen så ei-
ernes krav om avkasting som en kommersiell sensur
med politiske konsekvenser. Hvis politikken ikke
selger, blir det ingen forskjell mellom å redigere og å
sensurere. Men alternativet til å utsette politikken
for et krav om salgbarhet, er politisk regulering av
ytringsfriheten.

Parallelt med partipressen hadde vi en politisk
regulert arena for ytringsfriheten. Vi fikk den da
NRKs opprinnelig strengt upolitiske rolle ble er-
stattet med et krav om politisk balanse. I medie-
demokratisk tenkning har dette gitt opphav til be-
grepet ‘pluralisme innenfra’.

NRK er underlagt den utøvende statsmakt. Et
kjennetegn ved statsforvaltning er iverksetting gjen-
nom regelverk. NRKs regler for politisk balanse har
til enhver tid vært avgjort i samarbeid med partiene,
i kanalen for korporativ pluralisme der interesse-
fellesskap og ressurser avgjør hvem som får delta og
hva som blir forhandlingsresultatet. For eksempel
har NRK og stortingspartiene hatt felles interesse av
å holde småpartier unna valgsendingene. Storting-
spartienes syke mor har vært hensynet til beslut-
ningsdemokratiet. At utestengning samtidig hindrer
småpartier fra å vokse seg store, er imidlertid neppe
en utilsiktet tilfeldighet, for partiene vet hvordan
det kan gå. Arbeiderpartiet startet med beskjedne
0,3% ved stortingsvalget i 1894 og kulminerte med
48,3% ved valget i 1957 (Jf. Heidar 1983, SSB).
Deretter kom fjernsynet.

Derfor er det neppe heller tilfeldig at eierskaps-
begrensninger hindrer enhver med politiske ambisjo-
ner fra å gjenta Arbeiderpartiets suksess med
arbeiderpressen. De etablerte partiene frykter at
medienes eiere skal bruke sin rikdom til å bygge ut
imperier som deretter re-politiseres, slik Silvio
Berlusconi brukte sitt til å erobre samfunnsmakten i
Italia (av Castells typisk behandlet i kapitlet om
skandalepolitikken, jf. 1997 kap 6). Det som fryk-
tes, er de politiske konsekvensene av mediekonsen-
trasjon, ikke de økonomiske (jf. Rolland 2002 E).

Politisk regulering av ytringsfriheten gjør det
mulig for partene i den segmenterte staten (Egeberg
et al 1975) å trekke opp stigen etter seg. I markedet
derimot, er det tilbud og etterspørsel som avgjør
fordelingen av meninger. Der gjelder dessuten at ar-
gumenter selger, og det gjør motargumentene også.
Medienes dramaturgi, med regissering av dueller
(Hernes 1984, Hernes & Eide 1987), maksimerer
avkastningen av store investeringer med høy risiko.
God medieøkonomi er å utnytte interessen rundt
produktene til å skape merverdi. Medienes kom-
mersielle logikk er derfor som skapt for å maksimere
ytringsfriheten.

Markedet blir ofte kritisert for ikke å holde hva
det lover. Det lover konkurranse og valgfrihet, men
tilbyr monopol og høye barrierer mot markeds-
adgang, blir det hevdet (Jf. f.eks. Keane 1991:64-91,
Garnham 2000:48 ff).

Denne kritikken synes å treffe det økonomiske
markedet bedre enn meningenes frie marked. For å få
adgang til det økonomiske markedet må det startes
bedrifter. For å få adgang til meningenes frie marked
er det tilstrekkelig å overbevise en redaktør. Den sy-
nes også vanskeligere å overbevise redaktøren hvis
han eller hun utøver politisk sensur i stedet for
kommersiell redigering. Politisk sensur tvinger den
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som vil ytre seg, over i det økonomiske markedet
der det må startes bedrifter. Ved kommersiell redige-
ring holder det å overbevise om at meningene har
salgsappell. Politisk er det frykten for meningenes
appell som fører til sensur og stengsler mot mar-
kedsadgang.

Jeg vil derfor besvare det første av våre to spørs-
mål positivt. Som en funksjon av kommersialiseringen
har massemediene etablert seg som arenaen for of-
fentlig meningsutveksling. De fleste økonomiske
mediemarkeder er monopoliserte, men hvert medium
fungerer som et meningenes frie marked, i samsvar
med prinsippet om pluralisme innenfra. For ytrings-
friheten er eiernes krav om avkastning en garanti for
medienes mangfold, frihet og uavhengighet. Garantien
er imidlertid ikke tilstrekkelig. I tillegg er det et krav
at redaktører og journalister er lojale mot sine eiere,
og ikke bruke Redaktørplakaten til å politisere medi-
ene bak eiernes rygg. I så fall er lovfesting av redak-
tørenes uavhengighet en trussel mot ytringsfriheten
(Jf. Rolland 2002 F).

Vårt andre spørsmål er om mediene dermed bi-
drar til å forbedre demokratiet. Innledningsvis kan
det være grunn til å kvalifisere Hans Fredrik Dahls
teori om at partipressen bidro til et beslutnings-
demokrati. Det synes nødvendig å skille mellom
avisen som bedrift og produkt, og mellom faser i det
partibyggende arbeidet. I hvert fall på den politiske
venstreside har partiavisen som bedrift vært en ka-
talysator for deltakelse i partiarbeidet, i god leni-
nistisk ånd. Partiavisen som produkt har imidlertid
hatt til formål å markedsføre politikk, formidle be-
slutninger. Avisen som produkt har den egenskapen
at avisen som bedrift må være operativ hver eneste
dag. Avisen tas i bruk som et redskap, og overtar
som herskap. Slik blir katalysatoren for politisk del-
takelse en viktig pådriver for institusjonalisering av
partiet, hvis første tillitsvalgte på heltid gjerne var
avisens redaktør. Slik må partipressen ha bidratt til
å snu partisystemet fra parti-demokrati til rasjonell-
effektivitet, for å plassere utviklingen innenfor Wil-
liam E Wrights partimodeller (Wright 1971).

Med denne nyansering er Hans Fredrik Dahls
teori at massemediene etter partipressen, med fjern-
synet i spissen, igjen har skapt et deltakerdemo-
krati. Er dette riktig, har mediene bidratt til fullkom-
mengjøring av demokratiet i von Wrights betydning.

Jeg spør imidlertid om det virkelig er deltaker-
demokratiet mediene har skapt. Det måtte i så fall
være et deltakerdemokrati for mediene selv, for
journalister som ikke vil være mikrofonstativ for
politikerne men talerør for velgerne. Den politiske
dagsorden i ”new public journalism” styres av selv-
utnevnte journalistiske borgerrettsforkjempere som

organiserer diskusjonspanel og konfronterer poli-
tiske eliter med krav om ”klare svar” (Knapskog,
op. cit). Det er slike eksempler Dahl bruker til å un-
derbygge teorien om deltakerdemokratiet. Han gir
andre eksempler også, som innringing og publikum i
studio. Dette er imidlertid ikke hva jeg forstår med
deltakerdemokrati. Folk deltar i fjernsynsprogram,
men samfunnet skapes ikke i fjernsynsstudioet.
Castells (1996) hevder at ved å fortrenge Gutenberg
galaksen, der alfabetet “provided the mental
infrastructure for cumulative, knowledge-based
communication” (op. cit, 356), har fjernsynets bil-
der skapt en ny virkelighet, en “construction of real
virtuality” der “reality itself (that is, people’s mate-
rial/symbolic existence) is entirely captured, fully
immersed in a virtual image setting, in the world of
make believe, in which appearances are not just on
the screen through which experience is communica-
ted, but they become the experience” (op. cit, 404).
Talk shows “provide an illusion of participation”
(Dahlgren 1995:66, om Livingstone & Lunt 1994).

Jeg spør om ikke det heller er tilskuerdemokra-
tiet vi er vitne til. Et demokrati der vi bivåner repre-
sentanter for folket utfolde et politisk spill, et spill
for galleriet, som er flyttet fra Stortingssalen til so-
fakroken. Et spill der vi ikke en gang har valgt de
som representerer oss. De er plukket ut av fjernsy-
net, eller de deltar ved selvseleksjon ved å ringe inn.
Et spill ”der Petter Pølsemaker møter Berget barne-
minister” (Olsvik 1996), der tilskuerne blir tilbudt
diskurs, men der ingen egentlig deliberasjon finner
sted (Livingstone & Lunt 1994).

Jeg spør om ikke det var partipressen som mo-
biliserte til politisk deltakelse, vel å merke parti-
pressen som produkt, som formidler av beslutnin-
ger. Den mobiliserte ikke til deltakelse i samfunnets
”skapelse og opprettholdelse”, men til deltakelse i
valg av våre tillitsmenn. Partipressen mobiliserte
fordi den var ensrettet. Den ga velgerne det enkle
svar at deres parti alltid hadde rett. Alt som minnet
om motforestillinger ble sensurert bort. Partipressen
produserte fiendebilder, ga løfter og kom med trus-
ler. Er det noe medium som har tilspisset, polarisert,
servert enkle løsninger, så er det partipressen. Der-
for var den slagkraftig.

I kontrast til partipressen har massemediene,
med fjernsynet i spissen, organisert et meningenes
marked der det diskuteres for og i mot, vurderes på
den ene og på den andre siden. Hvert medium er blitt
arena for den offentlige meningsutveksling. Det er
heller ikke slik lenger at velgerne kun møter politi-
kere fra sitt eget parti. Politikere fra samtlige partier
opptrer på de samme arenaer, reiser sammen i taxi
fra det ene fjernsynsstudio til det neste.
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Er det noe medium som ikke serverer enkle løs-
ninger, er det fjernsynet. I direktesendte fjernsyns-
debatter får velgerne servert alle syn samtidig, og et-
hvert tilløp til sammenhengende argumentasjon og
begrunnelse blir avbrutt av programlederne.

• Fjernsynet forenkler ikke, det kompliserer. Gi-
vetvis er det forskjeller, og en Graham Murdock
tillegger de europeiske talk shows en høyere grad
av rasjonalitet enn deres amerikanske forbilder
(Murdock 2000:17). Nyanseforskjellen blir
imidlertid liten når vi sammenligner med parti-
pressen.

• Partipressen forenklet slik at flere ble modell-
rike, fjernsynet kompliserer slik at flere blir
modellfattige.

I statsvitenskapen kalles denne kompliseringen for
krysspress (Lazarsfeld et al 1948). Krysspress har
to åpenbare effekter på politikken: 1. Oppløsning
av politisk lojalitet, og 2. redusert politisk delta-
kelse.

En som tidlig påpekte effektene av krysspress,
var Stein Rokkan. Sammen med Per Torsvik publi-
serte Rokkan i 1960 en analyse der han påviste og
drøftet betydningen av at Arbeiderpartiets velgere
leste borgerskapets aviser (Rokkan & Torsvik
1960). Alt mens partipressen ennå eksisterte ble
Arbeiderpartiets velgere satt under krysspress.

Oppløsning av lojalitet skaper et kjøpers marked
for politikk. En innvending er at oppløsningen
svekker den politiske stabilitet, et tema som har
opptatt mange sentrale bidragsytere til beslutnings-
orientert demokratiteori (typisk ‘A Theory of Sta-
ble Democracy’ i Eckstein 1966), og som opptar
Makt- og demokratiutredningen (Jf. Østerud 2000
A og B, 2002 A). Stabiliteten svekkes imidlertid
fordi velgerne vil ha det slik, fordi de anser den poli-
tiske konkurransen for å være viktigere. Stabilitet er
det i et selgers marked for politikk, der partiene har
maktmonopol og velgerne er stemmekveg.

Oppløsning av lojalitet øker folkestyret. Jeg
oppfatter dette som et positivt bidrag til demokra-
tiet. Det samme kan ikke sies om den reduserte po-
litisk deltakelsen. Den splitter samfunnet i et syn-
kende antall modellrike som deltar i styringen, og et
stigende antall modellfattige som sitter hjemme. I
politisk debatt har begrepet ‘tilskuerdemokrati’
særlig vært brukt om de siste. De som ser på mens
samfunnet styres, og knapt nok det. Castells (1997
kap. 6) ser dette som demokratiets krise, en frem-
medgjøring som undergraver politikkens og statens
legitimitet.

Etter at partipressen ble erstattet av meningenes
frie marked, har den politiske lojalitet gått fullsten-
dig i oppløsning og valgdeltakelsen sunket. Det kan
synes som dette er den viktigste virkningen av
fjernsynet, ikke personfokuseringen. Var den vik-
tigst ville velgerne strømmet til hver gang det kom
en karismatisk leder. Velgerne gjør ikke det. Arbei-
derpartiet fikk ikke noe løft ved å la “Den Store
Kommunikatoren” Jens Stoltenberg overta fjern-
synsruten etter Thorbjørn Jagland (Aftenposten
28.8.02). I stedet startet fallet mot avgrunnen. Det
virker som den viktigste, personlige egenskapen er
evnen til å vise vei ut av det kaos som fjernsynet
skaper. Politikere som gir inntrykk av å ha denne
evnen, får velgernes tillit.

• Partipressen var aktør, ga enkle løsninger og mo-
biliserte til politisk deltakelse

• TV er arena, gir kompliserte løsninger og demo-
biliserer fra politisk deltakelse

Min konklusjon blir derfor følgende: Som mening-
enes frie marked bidrar mediene positivt til demo-
kratiet ved å oppløse den politiske lojalitet, og ne-
gativt til demokratiet ved å redusere den politiske
deltakelsen. Den offentlige meningsutveksling fører
ikke bare til avklaring og rasjonelt valg av politisk
parti, men også til forvirring og politisk apati. Lik
informasjonsfriheten har den offentlige meningsut-
veksling en utilsiktet negativ bivirkning som kaster
skygge over medienes bidrag til demokratiet.

Offentlighet som kontroll
Det tredje aspektet ved demokratiprinsippet er of-
fentlighet som kontroll. “Kontrollfunksjonen hviler
på en allmenn frykt for offentlighet, eller det vi kan
kalle gapestokkeffekten. Å bli utsatt for kritikk i of-
fentligheten synes for mange å være mer skrem-
mende enn formell straff. Denne kontrollfunksjonen
ivaretas først og fremt av mediene”, sier Ytrings-
frihetskommisjonen.

Vi må undersøke om mediene bidrar til offentlig-
het som kontroll, og om medienes bidrag forbedrer
demokratiet. Jeg tar for meg kontrollen med styrin-
gen av staten og begrepet den fjerde statsmakt.

I partipressens tidsalder var avisene ikke den
fjerde statsmakt, men den annen partimakt (Wale
1972). Hvorvidt de angrep eller forsvarte staten, av-
gjorde partiet. Partipressens maktutøvelse var
ovenfra og ned, fra stat og parti til publikum, ikke
nedenfra og opp, fra publikum til stat og parti.
Partipressen var mediet i et selgers marked for poli-
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tikk, der vidtrekkende politiske beslutninger ble tatt
ved at ”noen av oss” snakket sammen.

Etter partipressen er massemediene blitt arenaer
for offentlig meningsutveksling. Krysspress virker
handlingslammende også for mediene som aktører.
Dette har konsekvenser for ytringsfrihetens vilkår. I
meningenes frie marked er ytringsfriheten total. I
den fjerde statsmakt finnes det ikke ytringsfrihet.
Riktignok er ytringsfriheten en forutsetning for den
fjerde statsmakts eksistens, jf. grunnlovens § 100
om at trykkefrihet skal finne sted, og at frimodige
ytringer om statsstyrelsen er enhver tillatte. For å
kunne utøve makt, må imidlertid mediene ha orden i
rekkene. De kan ikke seire over staten hvis de er i
strid med seg selv, en arena for fri utveksling av me-
ninger. Når den skal ramme staten, eller andre makt-
havere, jager den fjerde statsmakt i flokk. Samhold
gir styrke.

Dette vet selvsagt staten også, og den vet hvor-
dan den skal forsvare seg, jf. James Buchanan, Gor-
don Tullock og Public Choice-teori om staten som
aktør. Det går en klar linje gjennom statens medi-
epolitikk. Der staten selv er medieeier eller i posi-
sjon for å stille redaksjonelle krav, har den alltid fa-
vorisert monopol og maktkonsentrasjon. Der staten
ikke er medieeier eller i posisjon til å stille redaksjo-
nelle krav, har den alltid favorisert konkurranse og
maktspredning (Jf. Rolland 2001 C). Divide et
impera – splitt og hersk.

Som arenaer for den offentlige samtale har masse-
mediene skapt krysspress, spilt velgerne ut over si-
delinjen og innsatt seg selv som deres representanter.
Velgerne er passiviserte, mediene aktiviserte. Ethvert
tilløp til deltakerdemokrati er fjernet til fordel for
tilskuerdemokratiet. Mediene er aktiviserte som ka-
nalen for opposisjon. Som Arnhild Skre sa i Aften-
posten forleden (Skre 2002): Et felles verdigrunnlag
for profesjonen et at ”seriøse medier skal kritisere
maktpersoner og støtte svake grupper”. Stein Rok-
kan kalte mediene den tredje kanal for politisk innfly-
telse, alternativet til numerisk demokrati og korpora-
tiv pluralisme (Rokkan 1966). I det hele synes hans
bidrag å stå i kontrast til Hans Fredrik Dahls påstand
i “Mediene og det moderne” om at vi leter forgjeves
etter selv den mest beskjedne referanse til medier eller
kommunikasjon i Stein Rokkans bredt anlagte teorier
om politisk utvikling og demokrati.

Alle innvendinger til tross, tilskuerdemokratiet er
et demokrati. Det har ett av deltakerdemokratiets
viktigste egenskaper: De folkevalgte er delegater
med bundet mandat. Folket har kontroll med den
politisk eliten. Folket har kontroll fordi det har fått
tillitsmenn til å passe på sine delegater. Folket har
fått massemediene til å passe på politikerne.

Folkets kapasitet til å delta i politikken er be-
grenset. Som Public Choice-teoretikere fra Anthony
Downs (1957) til Mancur Olson (2000) har påpekt,
er deres politiske ignoranse rasjonell når kostnadene
ved deltakelsen overstiger utbyttet ved å delta.
Straks det stilles krav om deltakelse oftere enn hvert
annet eller fjerde år, utkrystalliseres det derfor eliter.
Massemediene derimot, har ingen politiske kapa-
sitetsproblemer. De deltar i politikken hver eneste
dag.

• Partipressen var partienes utøvende organ i et
selgers marked for politikk

• Massemediene er velgernes utøvende organ i et
kjøpers marked for politikk

Folkestyre gjennom et profesjonelt utøvende organ,
massemediene, gir imidlertid tilskuerdemokratiet
også teknokratiske trekk. Tilskuerdemokratiet er en
dialektisk syntese av teknokrati og demokrati, av
beslutningsdemokrati og deltakerdemokrati.

Beslutningsdemokratiet:
• De folkevalgte er tillitsmenn med fritt mandat

Deltakerdemokratiet:
• De folkevalgte er delegerte med bundet mandat

Tilskuerdemokratiet:
• Massemediene er tillitsmenn med fritt mandat

• De folkevalgte er delegerte med bundet mandat

Det er det kollektive presset fra den fjerde stats-
makt som gir politikerne bundet mandat. Den for-
rige maktutredningen så konturene av dette, og skrev
bekymret om ”det mediavridde samfunn” (Hernes
1977) der politikerne er fratatt sitt frie mandat til å
styre. Makt- og demokratiutredningen bekymrer seg
også for politikernes tapte makt (Østerud 2002 B,
C). Det er imidlertid ikke noe tap for demokratiet
om folket overtar den makt politikerne mister.

Medienes maktutøvelse skjer i full offentlighet.
Det er offentlighet som er medienes maktutøvelse.
Mediene ivaretar det tredje og siste aspektet ved
demokratiprinsippet, offentlighet som kontroll.

• I offentligheten voktes makthaverne

• I offentligheten voktes også vokterne

Som Ytringsfrihetskommisjonen påpeker, er imid-
lertid en vesentlig egenskap ved offentlighet som
kontroll en gapestokkeffekt. En del hendelser i den
norske offentlighet de senere årene gir grunn til å
spørre om gjeninnføring av gapestokken er et frem-
skritt for demokratiet.
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Lik andre sanksjonsmekanismer har gapestokken
både en avskrekkende og en avstraffende effekt. Den
avskrekker fordi straffen er nådeløs.

Hvilken avskrekkende effekt gapestokken har,
er vanskelig å finne ut. Det forutsetter kjennskap til
hva folk i maktposisjon har hatt lyst og mulighet til
å begå av maktovergrep, men valgt å avstå fra av
frykt for å bli avslørte. Det forutsetter kjennskap til
ikke-saker, maktmisbruk som ikke fant sted fordi
gapestokken finnes. Dette har gapestokken til felles
med mange forebyggende tiltak der etablering av be-
dre kunnskap har høye omkostninger. Vi eksperi-
menterer ikke for å se hva som gir flest dødsulykker
i trafikken, for eksempel, men forebygger med det
vi har størst tro på. Slik er det også med gapestok-
ken og demokratiet.

Gapestokkens avstraffende virkning vet vi mer
om. Straffen er så grusom at det hender dens ofre
søker døden for å slippe unna. På bakgrunn av et
tragisk dødsfall like i forveien advarte statsminister
Kjell Magne Bondevik mediene mot dette i sin
nyttårstale i NRK og TV2 1. januar. Han fikk umid-
delbart reaksjoner fra hovedstadens fremste redak-
tører: Var det noen som ikke satte folk i gape-
stokken, var det dem. Redaktørene reagerte lik tor-
turister som ser arrestanten benytte et øyeblikks
opphold i plagingen til å hoppe ut av cellevinduet i
tiende etasje. Det var slett ikke deres mening å ta li-
vet av vedkommende, og ikke visste de at offeret
tålte så lite. I en apologi for medienes opptreden, i
Aftenposten 4. januar, skrev TV2s sjef Kåre Vale-
brokk tilsynelatende medfølende om den person-
lighetsmessige likheten mellom to som ikke maktet
presset, børsdirektør Erik Jarve i desember 1994 og
tidligere helseminister Tore Tønne i desember 2002
(Valebrokk 2003). Det var deres personlige egenska-
per som forårsaket deres triste valg, som mediene
selvsagt var helt uten skyld i.

Straffens grusomhet er nødvendig for at den skal
ha sin avskrekkende virkning. Det er imidlertid
grunn til spørre om hvor godt gapestokken treffer,
og hva den rammer hardest. Mediene hevder at den
rammer maktmisbruk. FNs Midtøsten-utsending
Terje Rød Larsen ble imidlertid straffet i 1996 for
ting han gjorde før han ble planleggingsminister (jf.
Østbye & Jensen 1997, Rolland 1997), næringslivs-
lederen Tore Tønne i 2002 for gjerninger etter at han
gikk av som helseminister. Begge ble straffet for
økonomiske pletter på deres personlige vandelsat-
test, ikke for sin utøvelse av statsrådsmakten. En-
kelte sammenlignet Tønnes etterlønn som statsråd
med trygdemisbruk. Trygdemisbruk og maktmis-
bruk er imidlertid nærmest for motpoler å regne,
idet trygdemisbruk er misbruk av avmakt, ikke av

makt. Gapestokken ble opprinnelig anvendt mot
vanlige folks små forseelser, som banning eller bråk
under gudstjenesten. Det kan synes som de moder-
ne medienes gapestokk treffer synder omtrent på
samme nivå. I hvert fall synes den å treffe hardest
på lavere nivå enn anslag mot demokratiet.

Gapestokkens funksjon er påføre offeret
vanære. Straffen virker derfor sterkest på dem som
har en ære å forsvare. Det ble sagt om Erik Jarve og
Tore Tønne at de var uvanlig ærekjære og opptatte
av sin personlige integritet og troverdighet. Dette
gjorde dem i så fall spesielt godt egnet til å utøve le-
derskap i et demokrati, der politiske ledere må ha
velgernes tillit, og en børsdirektør kundenes og ak-
sjonærenes tillit. Der en leder må være mer elsket
enn fryktet. Derfor synes det riktig, når Ytrings-
frihetskommisjonen beskriver gapestokken som en
kontrollmekanisme for demokratiet.

Dette betyr imidlertid også at jo mer demokratisk
system, desto større sjanse for at gapestokken har en
drepende effekt. I et demokrati, eller et kjøpers mar-
ked, fratar gapestokken de straffede den troverdighet
som er deres eksistensgrunnlag. Og omvendt jo mindre
demokratisk system, mindre kjøpers marked, desto
mer preller straffen av. Gapestokken er ineffektiv over-
for ledere som kan gi blaffen i folkemeningen, som ikke
har noen ære å forsvare, som bygger sin makt på frykt,
som befinner seg i et selgers marked. Slike ledere kan
tilmed oppleve å bli beundret av mediene, for makt-
misbruk er å bruke alle midler for å seire, og er det
noen mediene beundrer, er det vinnerne.

Det er sagt om gapestokken at den bidrar til en
type elitestyre der kun de med plettfri vandel får en
sjanse til å utøve makt. Den kan imidlertid også føre
til en motsatt type elitestyre, der kun de som ikke
frykter offentligheten, og som evner å unndra seg
velgernes, kundenes og aksjonærenes dom, overlever
som makthavere. I så fall blir gapestokken ikke indi-
videts viktigste vern mot maktovergrep, men et
middel til å fortrenge ledere som er lydhøre for fol-
ket, til fordel for mer kyniske og usensitive makt-
politikere, med mer elitestyre og mindre folkestyre
som resultat. Dermed vil redaktørene få rett i sin på-
stand om at offentlighet ikke er det samme som å
sette makthavere i gapestokken. De får rett fordi le-
derne som var avhengige av troverdighet og et godt
navn og rykte for sin makt, er blitt borte.

Min konklusjon er følgende: Også offentlighet
som kontroll kaster skygge over medienes bidrag til
demokratiet. Mediene kontrollerer makthaverne ved
å sette dem i gapestokken. Velgerne kontrollerer me-
diene ved å lese, lytte og se hva deres tillitsvalgte of-
fentliggjør. Men gapestokken nyttes ikke bare mot
maktutøvelse, og straffen rammer hardest dem som
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er mest avhengige av folkets tillit. Gapestokken kan
avskrekke maktmisbruk, men også medføre at vi får
et lederskap som er immunt mot dens virkninger.

Fremskritt – eller myten om
fremskrittet?
Er tilskuerdemokratiet en endring hvis positive kon-
sekvenser overskygger de negative? Er det frem-
skritt, eller en myte om fremskrittet? For å kunne
svare på dette må vi skille mellom struktur og pro-
sess, mellom oppsettet av den politiske dagsorden
og utfallet i sakene som står på dagsordenen.

Ser vi på strukturen, oppsettet av den politiske
dagsorden, kan det fremføres argumenter for at til-
skuerdemokratiet er fremskritt. Et beslutningsde-
mokrati er et elitestyre, et selgers marked for poli-
tikk, fordi folket ikke har kompetanse til å delta. Et
deltakerdemokrati kan bli til et elitestyre, fordi fol-
ket ikke har kapasitet til å delta. Tilskuerdemokra-
tiet derimot, øker både kompetanse og kapasitet på
folkets vegne. Det er et velgernes eller kjøpers mar-
ked for politikk, der den politiske elitens handlefri-
het er beskåret. Hensikten med maktfordeling er å
sette sperrer mot eliters maktmisbruk, og den fjerde
statsmakt bidrar til å utvide maktfordelingen. Men
tilskuerdemokratiet er basert på tillit, den fjerde
statsmakt har fritt mandat. Velgernes kontroll med
mediene er begrenset, og mediene setter dem under
krysspress. Avgjørende for tilskuerdemokratiet er
derfor om mediene viser seg velgernes tillit verdig.

Ser vi på prosessene, makten over sakene som
står på den politiske dagsorden, er det ikke mulig å
gi noe eviggyldig svar. Offentligheten er en arena der
demokrati og teknokrati, folk og elite er i kontinuer-
lig kamp om hegemoniet. Både demokratiets og
teknokratiets eliter allierer seg med folket i sine for-
søk på å spille hverandre ut. Om utfallet av sakene i
tilskuerdemokratiet er fremskritt, vil derfor være
gjenstand for kontinuerlig revurdering.

Georg Henrik von Wright er kjent som den store
pessimist blant fremskrittets tenkere. Han mener
teknokratiet har henvist demokratiet til kun å kon-
statere hva teknologien har frembrakt. Teknokratiet
spiller ut demokratiet ved alliere seg med folket som
forbrukere mot folkets representanter politikerne.
Men det hender politikerne har valgfrihet, og den
som er vant med avmakt, vil benytte slike anlednin-
ger til å vise makt. Televerkets initiativ til NRK Be-
tal-TV endte med at politikerne vedtok et uavhengig
TV2. For å hindre slike utfall kan det være nødven-
dig for teknokratiet å alliere seg med folket som den
offentlige opinion. Blant norske medieforskere har
det siste særlig opptatt Sigurd Allern, som har skre-
vet om kildenes makt (Allern 1996 B, 1997).

Manuel Castells’ prediksjoner om informasjons-
alderen gir grunn til å dele von Wrights pessimisme.
I hvert fall hvis vi leser dem i lys av teorien om et
spesifikt skandinavisk og sosialdemokratisk vel-
ferdsregime (Esping-Andersen 1992), der økt likhet
er fremskrittets målestokk og mål. I “End of
Millennium” forutser Castells at informasjonsalde-
ren vil medføre økt ulikhet og polarisering: “The
truly fundamental social cleavages of the Informa-
tion Age are first, the internal fragmentation of
labor between informational producers and replace-
able generic labor. Secondly, the social exclusion of a
significant segment of society made up of discarded
individuals whose value as workers/consumers is
used up, and whose relevance as people is ignored.
And, thirdly, the separation between the market
logic of global networks of capital flows and the hu-
man experience of workers’ lives” (Castells
1998:377).

Det er imidlertid grunn til å spørre om økt likhet
nødvendigvis må være utviklingens mål. Jeg slutter
meg til Georg Henrik von Wright: Fremskrittets
egentlige og eneste målestokk er “menneskers velbe-
finnende i de omstendigheter de lever under”.
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