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Internetoffentligheten
som politiskt alternativ

Hemsidor som forum för politisk diskussion och aktivism

FREDRIK HOLMQUIST

Sedan internet började etableras som allmänhetens
kommunikationsmedel i mitten av 1990-talet har de-
battörer och forskare undrat hur det nya mediet på-
verkat offentligheterna. Samtidigt har diskussionen
om demokratins problem i Nordamerika och Väst-
europa intensifierats. De två ämnena har samman-
kopplats och det har funnits ett hopp om att nätet
på något sätt ska ha en positiv effekt på demokratin
och lindra dess åkommor. Hittills har resultaten hu-
vudsakligen varit negativa eller tvetydiga. Slutsat-
serna är knutna till vilka antagande de frågande har
om demokrati.1

Den problematiska demokratin
Några återkommande temann i diskussionerna om de-
mokratins problem är: det minskade deltagandet i de-
mokratiska val, de politiska partiernas minskade
medlemstal, den minskade aktiviteten i det civila
samhället, växande klyftor mellan medborgare och
förtroendevalda, samt politikens medialisering
(Lundquist, 2001; Olsson, 2002a; 2002b; 2004;
Svensson, 2001).

Denna artikel syftar på svenska förhållanden
men problemen är ofta generella för västliga demo-
kratier, med olika nationella variationer (Dahlgren,
2003c; 2004; Hubert och Caremier, 2000). Att pro-
blemen och kritiken inte gäller demokratin som idé
med tillhörande principer, utan den representativa
demokratins verklighet råder det stor enighet om.
Problemen förklaras oftast med demokratiska staters
oförmåga att hantera stora socioekonomiska pro-
blem som utanförskap, arbetslöshet och segregation
(SOU, 2000). Denna förklaring kombineras gärna
med teser om senmodernitetens globalisering, re-
flexivitet, identitet, individualisering och minskad
tilltro till gamla auktoriteter.

Med en kritisk maktanalys reduceras inte pro-
blemen enbart till en fråga om materiell levnadsstan-
dard och social identitet (Gustavsson, 2004). Istället
framhålls den nyliberala kapitalismens grundläg-
gande över- och underordning av människor i so-
ciala, politiska och ekonomiska relationer. Dessa
skapar samhälleliga intressekonflikter och sociala
motsättningar i form av förtryck och dominans.

Medborgarnas politiska
intresse och engagemang
Många forskare är ense om att det inte är fråga om en
varaktig minskning av medborgarnas politiska in-
tresse och engagemang, trots att valdeltagandet och
partimedlemmarna har minskat (Amnå, 2004; Bergh
och Rubenson, 2001; Holmberg och Oscarsson,
2004; Peterson, m.fl., 2000; Strömbäck, 2004;
Åström, 2004). Konsekvenserna av den samtida
individualiseringen i samband med det politiska en-
gagemanget, är bland annat ett mer personligt, själv-
förverkligande och självreflexivt utomparlamen-
tariskt engagemang i sociala rörelser, demonstratio-
ner, internetaktivism, medborgarkampanjer, konsu-
mentkampanjer, reklamsabotage, namninsamlingar,
ekonomiskt stöd och globala ansatser till opinions-
bildning – så kallad enfråges-politik eller livsstils-
politik (Amnå, 2004; Bennett, 2003a; 2003b; 2003c;
2003d; 2004; Corner och Pels, 2003; Dahlgren, 2004;
Gustavsson, 2004; Olsson, 2004a).

Enligt Demokratirådets rapport Demokrati utan
partier är medborgarnas politiska intresse och enga-
gemang oförändrat högt (Petersson, m.fl., 2000).
Det går inte att tala om en varaktig försvagning av
det politiska engagemanget (Amnå, 2004; Holmberg
och Oscarsson, 2004). Förändringen från hög-
modernitetens partipolitik består i en minskad åt-
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skillnad av det privata och politiska – det har skett
en politisering av det personliga vardagslivet (Sör-
bom, 2002; 2004; 2005).

Politik bortom
den representativa demokratin
Problemet är kanske snarare att partierna och medi-
erna inte fångar upp det engagemang för samhällsfrå-
gor som finns i samhället. Det är partiernas och medi-
ernas uppgift att göra den representativa politiken in-
tressant och angelägen (Bergh och Rubenson, 2001;
Holmberg och Oscarsson, 2004; Åström, 2004). Det
största hotet på kort sikt mot ett fortsatt högt valdelta-
gande är avideologiserade val och en sensationslys-
ten mediebevakning som reducerar politiken till
marknadsundersökningar och varuutbyten i en kon-
kurrensdemokrati (Gustavsson, 2004). Om någon ska
klandras är det främst de självtillräckliga politiska
partierna som är dåliga på att mobilisera det existe-
rande intresset. För den representativa demokratin
finns väl till för medborgarna och inte tvärtom
(Amnå, 2004)?

Men den institutionaliserade politiken normbinds
av EU:s stabilitetspakt och dess inflationsbekämp-
ning. Det ideologiska handlingsutrymmet begränsas
följaktligen av den överordnade och allt mer nylibe-
ralt orienterade ekonomin. Marknadskrafterna domi-
nerar allt fler livssfärer (Bauman, 1999; Gustavsson,
2004; Nerman, 1997; Olsson, 2002a; 2004a; Strand-
brink, 1998; Sörbom, 2004; Vera-Zavala, 2003). Från
att ha varit frågor om medborgares behov, blir social
välfärd i större utsträckning till den enskilde konsu-
mentens valmöjligheter eller till uppgifter för den
filantropiska välgörenheten. Det bör noteras att mark-
naden inte är demokratisk i betydelsen jämlik, efter-
som konsumenter är olika köpstarka, och när offent-
liga verksamheter privatiseras kan de inte längre på-
verkas på politisk väg. Avvecklingen har sin motsva-
righet i medborgarskapets minskade sociala och poli-
tiska betydelse.

Många medborgare – framför allt unga – riktar
föga förvånande sitt politiska intresse och engage-
mang bortom den representativa demokratin (Ahrne
och Papakostas, 2004; Amnå, 2004; Corner och Pels,
2003; Dahlgren, 2004; Holmberg och Oscarsson,
2004; Olsson, 2004a; 2005b; Pettersson och Ribb-
hagen, 2003; Sörbom, 2002, 2004; 2005; Vera- Za-
vala, 2003). Engagerade medborgare vill inte repre-
senteras, utan själva vara aktiva, agera, förändra och
se direkta och konkreta resultat. En ny definition av
vad som konstituerar det politiska och politik, håller
på att definieras, ofta i kontexten av just alternativa
sociala rörelser. I dessa är gränserna mellan politik,

kulturella värden, identitetsprocesser och självtillit
rörliga. Politik är inte bara en instrumentell aktivitet
för att genom mobilisering, organisering och aktivt
deltagande förändra maktförhållanden, utan också en
kommunikativ aktivitet, ett sätt att hävda gemenskap,
värderingar och ideal i den offentliga sfären. Proble-
met är att rörelser har politiska begränsningar då de
befinner sig i ett maktvakuum utan formella redskap
att få igenom förändringar. De åstadkommer främst –
men inte bara – motstånd, protest och utmaning, sna-
rare än strukturella förändringar (se även McCaughey
och Ayers, 2003).

Demokratins
problematiska mognadsprocess
Det minskade valdeltagandet och medlemsantalet i
partier kan vara en indikation på skepsis, misstro,
missnöje eller ett minskat intresse för partipolitiken
och de politiska representanterna. Mindre troligt är
att det skulle vara tal om ett politikerförakt. Begrep-
pet är en överdriven mediekonstruktion utan saklig
grund (Bergh och Rubenson, 2001).

Politiken har i ökad utsträckning anpassats till
mediernas och marknadens logik och krav (Corner
och Pels, 2003; Olsson, 2002a; SOU, 1999; 2000).
Kanske är det ökade missnöjet inför det politiska sys-
temet delvis en följd av mediernas framställningar
som på olika sätt underminerat traditionella demokra-
tiska värderingar och identiteter (Dahlgren, 2004)?
Men ett eventuellt tilltagande missnöje med politiker
kan också ses som en demokratins mognadsprocess,
att medborgare har blivit mer självständiga och kri-
tiska än tidigare (Corner och Pels, 2003; Petersson,
m.fl., 2005). Har medierna förstärkt medborgarskapet
genom att förse det med en ny medvetenhet och nya
förväntningar?

I Demokratiutredningens slutbetänkande kopplas
det avtagande förtroendet för hierarkiska institutio-
ner till demokratiutvecklingen, som utredarna häv-
dar har frigjort medborgarna från patriarkala, kleri-
kala och feodala strukturer (SOU, 2000). Den indi-
viduella autonomin har ökat och alla slags auktori-
teter ifrågasätts eller nonchaleras. Sverige sägs vara
ett av världens minst auktoritetsbundna länder, med
ett folk som mer än något annat utmärks av en posi-
tiv och stark betoning av det individuella själv-
förverkligandets värden.

Det viktigaste är emellertid inte hur verkligt eller
omfattande demokratins problem är, utan att det
finns en utbredd uppfattning om att demokratin be-
finner sig i kris (Ibid.). Den uppfattningen säger kan-
ske mer om våra värderingar och förväntningar än
om verkligheten (Petersson, m.fl., 2000).



8 7

Internet som möjlighet

Demokratins problem har kopplats ihop med den
nya informations- och kommunikationstekniken
(Olsson, 2002a; Åström, 2004). Datorn och internet
anses som verktyg för medborgaren ha kommuni-
kativa möjligheter att förändra demokratin i positiv
riktning. Demokratiretoriken som har omgett tekni-
ken har menat att demokratin genom teknikens möj-
ligheter till insyn, kunskap, dialog, debatt och idé-
utbyte kan bli starkare, djupare, bättre och mer vital.

Numera sker mycket av den interaktiva, progres-
siva och medborgerliga diskussionen på internet –
bortom medborgarskapets institutionaliserade infly-
tande och på individuellt initiativ (Dahlgren, 2003c;
2004; Olsson, 2002a; 2005b; SOU, 2000). För nyare
former av alternativ och utomparlamentarisk politik
är nätet inte bara relevant, utan rent av den centrala
delen av den offentliga sfären (Bennett, 2003a;
2003b). På internet kan vi börja ana de största hop-
pen för medborgarkulturer (Dahlgren, 2003c; 2004).2

Idealt sett är det i diskussioner om gemensamma an-
gelägenheter som vi lär oss vad vi vill och vad vi kan
göra (jfr. Åström, 2004).

I fråga om internets inverkan på demokratin bru-
kar forskare skilja på mobiliseringshypotesen och
förstärkningshypotesen (Martinsson, 2001; Åström,
2004). Enligt mobiliseringshypotesen kommer nya
grupper att aktivera sig politiskt på nätet. Enligt
förstärkningshypotesen kommer internet istället att
förstärka existerande politiska maktförhållanden.
Även om tillgången till och kunskapen om den nya
informationsteknologin ökar och får en jämnare
spridning, kommer nätet bara att bli ytterligare en
kommunikations- och påverkanskanal för de privile-
gierade som redan är politiskt intresserade och en-
gagerade.

Undersökningens
metodologiska utgångspunkter
Med denna politiska situation som bakgrund gjor-
des en fallstudie av åtta svenska socialpolitiska
hemsidor som potentiella forum för medborgar-
kultur och deliberativ diskurs3 i internetoffent-
ligheten.4 Hur ser det ut nu efter att nyhetens behag
lagt sig efter de första årens nyfikenhet och förund-
ran? Hur väl fångar hemsidor upp människors poli-
tiska intresse och engagemang? Vilken medborgar-
roll gick att utläsa av deras diskursdimension och
vilken medborgaridentitet gick att utläsa av deras
resursdimension? En kvalitativ innehållsanalys
krävdes för att få förståelse för den sociokulturella

dimensionen av hur hemsidorna adresserar använ-
darna och av hur dessa använder hemsidorna.

Webbsidor är en form av diskursiv självpresenta-
tion. Ett dilemma för socialpolitiska organisationer
är hur deras sidor ska adressera både de involverade
och allmänheten. Hemsidornas diskursdimension
består av mediet som text i bred bemärkelse. Vilka
förväntningar har hemsidornas skapare på använda-
rna i deras medborgarroller som politiska aktörer
(Jensen och Helles, 2005)? Vad går att utläsa ur
hemsidornas möjligheter för dem?

I interaktiva medier är det särskilt intressant att
inte bara se hur mediet påverkar användaren, utan
också vad användaren kan göra med mediet (Ibid;
Wilhelm, 1999; 2000). Resursdimensionen består av
användarnas mediebruk. Vilken medborgaridentitet
ger användarna uttryck för i sina medborgarroller
(Olsson, 2004a; 2005b)? Identiteten som medbor-
gare rör självbilden som deltagare i demokratin i vid
bemärkelse; utblickar mot samhället, tankar om det
samhälle man lever i och dessutom om tankarna på
sig själv som deltagare i samhället.

Diskursdimensionen analyserades genom hems-
idorna i sin helhet. Resursdimensionen analyserades
genom interaktionen i främst debattforumen, som i
sin tur kan härledas till användarens tolkning och
förståelse av hemsidan och mer specifikt forumet.

Alternativa socialpolitiska hemsidor
Svenska alternativa socialpolitiska hemsidor kan
grovt delas in i fyra övergripande ideologiska intres-
sesfärer: socialistiska, feministiska, miljö/djurrätts-
aktivistiska och nationalistiska. En del människo-
rättsaktivistiska, fredsaktivistiska och globala rätt-
viserörelser faller delvis utanför de sfärerna.

Över tvåhundra hemsidor har alternativ profil,
men endast cirka tjugo stycken av dem har debatt-
forum (se Holmquist, 2005). Av dem studerades två
stycken från vardera av de fyra ideologiska sfärerna:
vanster.nu, socialism.nu (socialistiska), feminetik.se,
antifeminist.nu (feministisk och antifeministisk),
vegan.nu, faltbiologerna.se, (miljö/djurrättsaktivisti-
ska), samt ungsvenskarna.se och motstand.org (na-
tionalistiska).

Teoretiska utgångspunkter
Hur den offentliga diskussionen ska föras och vil-
ken roll medierna kan och bör spela i relation till
demokratin har de senaste decennierna ofta diskute-
rats utifrån Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet
om den refeodaliserade offentligheten (2003/1981).
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Denna och hans senare teorier i bland annat Kom-
munikativt handlande (Eriksen och Weigård, 2000;
Habermas, 1990) har använts som teoretisk bak-
grund för att hävda att internet antingen förser eller
inte förser medborgare med en offentlig sfär (Salter,
2003). Vilken slutsats man drar är naturligtvis bero-
ende på vilka kriterier eller normer man har i be-
dömningen.

Undersökningen har tre huvudteman: medbor-
gare, demokrati och internet (2005). Förståelsen av
den medborgerliga dimensionen stöds på socio-
kulturell teori om medborgarkultur. De politiska
förutsättningarna för människor i sina medborgar-
roller stöds på statsvetenskaplig och sociologisk
teori om demokratins problem, utomparlamentariskt
politiskt engagemang samt den liberala och den
deliberativa modellens medborgarroller. Internet-
mediet som detta engagemang sker i eller genom,
stöds på medie- och kommunikationsteori om
offentligheter, internet och hemsidor.

Medborgarrollen och demokratin
I linje med ett perspektiv på demokrati som en inte-
grerad del av människors livsvärld, är medborgare
demokratiers mest utmärkande element. Alla regi-
mer har ledare och institutioner, men det är medbor-
gare som gör dem demokratiska (Lundquist, 2001;
Petersson, m.fl., 1998; Strandbrink, 1998). Den syn
på medborgaren som vägledde uppsatsen var inspi-
rerad av det deltagardemokratiska och det delibera-
tiva demokratiska perspektivets bild av medborga-
ren. Medborgarrollen spelas inte bara som väljare i
relation till politikens formella arenor och institutio-
ner, utan också i vardagen och på informella arenor
som inte nödvändigtvis är uttalat politiska (Olsson,
2004a; 2005b; Vera-Zavala, 2003).

Detta Habermasinspirerade perspektiv uppmärk-
sammar särskilt medborgarens kommunikativa prak-
tiker (Olsson, 2004a; 2005b). Den för medborgaren
väsentliga kommunikationen sker på fler arenor än
på dem avsedda för den formella politiken. Det vik-
tiga för medborgarens kommunikation är inte var
den äger rum eller vad den handlar om, utan att den
förekommer. Kommunikation i sig bidrar till att
skapa och reproducera den övergripande intersub-
jektivitet som möjliggör demokratin. Medborgar-
rollen spelas i det civila samhället och i relation till
staten, medan människan är konsument i relation till
det ekonomiska samhället. Denna tredelning under-
stryker en viktig begränsning för rollen och identite-
ten som medborgare, då de inte primärt har med det
ekonomiska att göra.

I det rådande politiska klimatet försvagas med-
borgarrollens kommunikativa handlande, ömsesidiga
förståelse och respekt, till förmån för konsument-
rollens strategiska handlande (jfr. Eriksen och
Weigård, 2000). Människors tänkande och hand-
lande anpassas till ekonomin. Det gynnar ett norm-
löst och kortsiktigt handlande för den enskilde
konsumentens egenintresse och ekonomiska vin-
ning.

Vi är så invanda att tänka i det liberala med-
borgarperspektivets strukturella termer, att vi tende-
rar att glömma bort att den fungerande demokratin
självklart kräver att medborgarskapet också förank-
ras i människors livsvärldsvärderingar och vardags-
praktiker (Dahlgren, 2000; 2003c; Olsson, 2004a;
2004b; 2005b). Medborgarskap och en fungerande
demokrati är mer än rättigheter, skyldigheter och
formella politiska institutioner, det är också en kul-
tur som gör det möjligt. Detta har också påverkat
forskningsfältet politisk kommunikation, som i av-
saknaden av ett kulturteoretiskt perspektiv både har
haft en väl så formell förståelse av vad politik är och
en brist på problematiserande resonemang om med-
borgarna och deras medieanvändning utifrån en
kvalitativ metod. Medborgarkulturteorin kan hjälpa
oss att förstå varför människor engagera r sig poli-
tiskt. I samband med hemsidor är frågan om och/el-
ler hur de möjliggör för fler medborgare att delta.
Hemsidor kan vara forum som bidrar till spridning
och synlighet av olika samhällsgrupper och frågor i
alternativa eller oppositionella offentliga sfärer.

Internetpolitiken problematiserad
Politisk aktivitet på internet är i sig ingen garanti för
att den gynnar demokratin eller en medborgerlig
anda. Mycket sker isolerat och dess bidrag till de-
mokrati kan inte tas för givet (Dahlgren, 2003c;
2004; Davis, 1999; Hill och Hughes, 1998; SOU,
2000; Wilhelm, 1999; 2000). Nätets heterogenitet
har en baksida av fragmentisering, med slutna
nätverksorganisationer som rör sig mot öar av poli-
tisk kommunikation. Dessa öar hotar att undergräva
en gemensam offentlig och medborgerlig kultur och
den offentliga sfärens integrerande sociala funktion.
De kan fostra en stark solidaritet och tillit till den
egna gruppen på bekostnad av dem som står utanför.
Istället för förståelse och kompromissvilja gentemot
andra medborgargrupper, närs intolerans. På nätet
finns explicit odemokratiska element. I min under-
sökning var den nationalsocialistiska sidan mot-
stand. org den enda som närde tveklöst odemokra-
tiska åsikter (Holmquist, 2005).
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Detta aktualiserar den viktiga problematiseringen
av internetoffentligheten som rum för diskussion
och som rum för demokratisk diskussion (Papa-
charissi, 2004). Nätet huserar även icke-demokra-
tiska grupperingar. Är det ett nödvändigt ont i en fri
offentlig sfär eller ska det regleras? En censurerande
reglering ställer grundläggande frågor om yttrandefri-
het.

Utan något tecken på att medborgarnas politiska
diskuterande och deltagande har konsekvenser i
form av konkret inflytande och delaktighet, riskerar
dessutom avståndet gentemot den parlamentariska
politiken att öka (SOU, 2000). Hemsidor är i första
hand forum för enskilt socialt deltagande och age-
rande med större betydelse för det egna samvetet än
på de områden användarna vill påverka och för-
ändra (Holmquist, 2005; jfr. de Jong, Shaw och
Stammers, 2005; McCaughey och Ayers, 2003; Ols-
son, 2005b). Aktivismen har vuxit men organiser-
ingen har sjunkit, och individuell politisk handling
är en svagare maktresurs än organiserad. I andra
hand är sidorna forum för samordning och organise-
ring av kollektiv aktivism på och bortom nätet. Den
kanske mest aktuella frågan om internets politiska
genomslagskraft är om den kollektiva identiteten är
tillräckligt stark för ett ökat samordnat agerande.
Frågan är relevant både inom respektive ideologiska
sfär och tillsammans med andra sfärer när intressena
sammanfaller, nationellt såväl som globalt.

Tidigare forskning
Anthony G. Wilhelm är en av de Habermasin-
fluerade forskare som menar att internet ofta är en
otillräcklig offentlig sfär (1999; 2000). Han har un-
dersökt vilka möjligheter till deliberation som den
politiska diskussionen har utifrån Usenet nyhets-
grupper och America Online’s (AOL) forum. Wil-
helms slutsats är att forumen varken skapade eller
förstärkte en allmän opinion som var resultatet av
människor vars preferenser hade kritiserats i en of-
fentlig samling. Istället för konsensus och problem-
lösande var det åsikter i diskussioner, som primärt
var sociala.

Wilhelm gör det så kallade normativistiska miss-
taget att låta en formell demkratinorm utgöra bevis
för verklig demokrati, och undervärderar därför de
verksamma normerna eller handlingarna (jfr. Åström,
2004). I förhållande till en mer informell förståelse av
politisk diskussion, har han inte bara för stränga, utan
också missvisande kriterier. Det är att missförstå eller
underskatta det sociala sättet på vilka människor dis-
kuterar på nätet, då forumen inte syftar till rationell

konsensus. Mina resultat har visat att politik disku-
teras med poetiska, affektiva, humoristiska och iro-
niska inslag (2005). Wilhelm är medveten om det
problematiska i att döma politiskt engagemang efter
en ideal, ändamålsenlig och målorienterad deliberativ
demokratimodell, men framhåller ändå dess problem-
lösande syfte som analytisk strategi.

Resultat
Mina urvalskriterier medför att flera av de under-
sökta hemsidorna tillhör en exklusiv grupp av Sve-
riges hundratals socialpolitiska hemsidor. De är en
för helheten icke representativ minoritet. Men ambi-
tionen var inte att säga något generellt om alla hund-
ratals socialpolitiska hemsidor, utan att göra en kva-
litativ fallstudie av ett heterogent urval av de med
bäst potential. Tanken är att det i deras kapacitet
finns tendenser som pekar på internetoffentlighetens
möjligheter för främst unga medborgares allt större
utomparlamentariska politiska intresse och engage-
mang.

De undersökta hemsidorna har överlag bra dis-
kurs- och resursmöjligheter för medborgarkultur
och deliberativa diskussioner (2005). Både formen
och innehållet ger möjligheter som saknar motsva-
righet i de traditionella medierna. Intressant att no-
tera är att diskussionerna ofta utgår från Sveriges
Televisions nyheter, dokumentärer och samhälls-
program. Nätets kommersialisering och reglering är
inte något större hinder då sidorna nästan undan-
tagslöst var reklamfria och det fanns plats för till
och med nationalsocialister – om än i något censu-
rerad omfattning. Hemsidornas funktion som me-
dium för organisering av kollektiv politisk handling
på och bortom nätet är klart underordnad den so-
ciala och expressiva funktionen på diskussions-
forumen.

Hemsidorna utnyttjas uppskattningsvis av tiotu-
sentals medborgare med tillgång, kunskap och det
mest avgörande efter tillgången och kunskapen – in-
tresse.5 Cirka 65 procent av landets hushåll har till-
gång till internet (Bergström, 2004a; 2004b; Lande-
ström, 2005). Inkluderat tillgången på skolor och ar-
betsplatser blir siffran närmare 75 procent. Den
digitala klyftan berör alltså mellan 25-35 procent av
befolkningen. Den är avsevärd och ska inte under-
skattas, men tillgången och kunskapen är så pass ut-
bredd att nätets deliberativa potential främst över-
skuggas av att den politiska användningen är under-
ordnad andra användningsområden. Intresset för att
agera i rollen som medborgare på och genom nätet
är relativt begränsat (jfr. Olsson, 2002a; 2004b).
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Slutsats

Resultaten från SOM-rapporterna nummer 26 (Mar-
tinsson, 2001) och 32 (Bergström, 2003) stödjer sna-
rast den ovannämnda förstärkningshypotesen.
Internet är inte ett demokratiserande medium där nya
och bredare grupper mobiliserar och aktiverar sitt
eventuella politiska intresse och gör sina röster hörda
(jfr. Davis, 1999; Hill och Hughes, 1998; Olsson,
2004b; Wilhelm, 2000).

Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv med
deliberativa kvaliteter som demokratiutredningens
medborgardygdiga slutbetänkande (SOU, 2000) är
det beklagligt att inte ännu fler använder de demokra-
tiskt inriktade hemsidorna och andra alternativa mot-
krafter i internetoffentligheten. Hemsidorna är ett
välkommet inslag i Sveriges medieideologiska bland-
modell av den frihetliga och den socialt ansvarsta-
gande modellen, eftersom de är decentraliserade och
står fria från ekonomiska och politiska maktsfärer
(jfr. Petersson, m.fl., 2005). De möjliggör för fri, öp-
pen och spontan åsikts- och opinionsbildning som
kan ifrågasätta de privata företagens och public ser-
vice-bolagens hegemoni.

För bland annat vegan.nu – som är en av hem-
sidorna med bäst deliberativa möjligheter – har med-

lemsantalet ökat med flera tusen sedan starten (Die-
lemans och Qistbergh, 2001). Samma tendens är ge-
nomgående för alla av de mest välgjorda hemsidorna.
Om politiskt deltagande är en dygd så pekar det –
om än vagt – åtminstone i rätt riktning inför
internetoffentlighetens framtid. Framför allt om vär-
det av ett nätverk står i proportion till hur stor andel
av befolkningen som använder det (Wilhelm, 2000;
2004; Åström, 2004).

I förhållande till befolkningen i sin helhet är an-
talet involverade inte särskilt stort (se även Dahl-
gren, 2003c; 2004a). Frågan är hur många fler än de
redan engagerade som är intresserade av att använda
internet i politiska syften. Den politiska nätakti-
viteten som nu kanske bara är i sin linda, kommer
möjligtvis i ett historiskt perspektiv ha visat sig vara
betydelsefull. Kanske kommer den att uppväga
Habermas refeodaliserade offentlighet med delar av
internetoffentligheten där fritt resonerande medbor-
gare i ord och handling formulerar egna definitioner
av politik och det politiska (2003/1981). Men den
politiska nätaktiviteten kommer knappast att ha vi-
sat sig vara kompenserande för senmodernitetens
nyliberala tendenser mot urholkning av medborgar-
nas politiska makt och inflytande (jfr. Olsson
2002a).

Noter

1. Denna artikel utgår från min magisteruppsats Större
möjligheter än intresse. Medborgarkultur och deli-
berativ diskurs på svenska socialpolitiska hemsidor,
skriven vid Sociologiska institutionen, avdelningen
för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds
universitet, vårterminen 2005 (Holmquist, 2005).

2. Aktiviteter i gemenskaper och i offentliga sfärer bi-
drar till att skapa medborgarkulturer, en kulturell kom-
ponent av: värden, samhörighet, kunskap, praktiker,
diskussion och identiteter som gör demokratin möjlig
(Dahlgren, 2000; 2003a; 2003b; 2003c; 2004 (2004
är egentligen två texter, men med identiskt innehåll);
Olsson, 2004a; 2005a). De sex kategorierna är inte-
grerade och förstärker varandra i ett kretslopp. Idén
om medborgarkulturer utgår från att medborgare är
sociala aktörer och frågar vilka kulturella faktorer som
kan påverka människors handlingar och kommuni-
kation i de skiftande rollerna som medborgare. Med-
borgarkulturer måste vara förankrade i vardagslivet
om de ska vara levande och ha någon betydelse. Det
räcker inte med mer officiella uppfattningar. Teorin
framhåller att mening, identitet och subjektivitet är
viktiga element av politisk kommunikation. Med-
borgarrollen behöver självfallet inte alltid ha politi-

ska aspekter. Teorin vill poängtera den processuella
och kontextuella dimensionen; vad som är politik är
inte givet, utan konstrueras via ord och handling.
Teorin förutsätter inte homogenitet bland medborg-
are, tvärtom antar den att det finns flera sätt på vilket
medborgarskap och demokrati kan skapas. Genom att
medborgarskap ses som en dimension av identitet,
genereras inte ett fördefinierat, homogent och univer-
sellt medborgarskap. Däremot förutsätter den beho-
vet av ett delat minimalt engagemang till demokrati-
visionen. Det innebär en förmåga att kunna se bort-
om den egna gruppens omedelbara intressen.

3. Med deliberativ diskurs syftas på politisk diskussion
i offentligheten och dess betydelse för fri åsikts-
bildning och inverkan på social, politisk och ekono-
misk makt genom opinionsbildning i horisontell
medborgardiskussion (jfr. Bjurström, m.fl., 2000;
Björk och Peterson, 2002; Karlsson, 2004; Naurin,
2004; Premfors och Roth, 2004; Reinkainen och
Reitberger, 2004). En grundläggande skillnad i ter-
men diskurs, är den mellan en lingvistisk och en
sociologisk tillämpning (Svensson, 2001). Den förra
betonar de språkliga mönstren i tal och texter och
den senare den sociala kommunikation som samtalet
och texten är en del av. Det är den mer sociologiska
tillämpningen som är aktuell.
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4. Är den offentliga sfären en stor pluralistisk of-
fentlig sfär som binder samman fysiskt rumsliga
och diskursiva/sociala sfärer i medier, eller är det
många mindre offentliga sfärer som utgör den
offentliga sfären som helhet? Jag tar inte ställning
i frågan, men jag utgår från att internet är en
mycket viktig sådan (jfr. Bjurström, m.fl., 2000;
Carlsson, 2002; Dahlgren, 2002; 2003a; Poster,
1998; Svensson, 2001).

5. Förutsättningarna kan även delas in i materiella,
sociala och diskursiva resurser (Olsson, 2002a; 2004a;
2004b).
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