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Tal vid utdelning av Wahlgrenska priset 28.11.2012*

Sociala medier och demokrati
Vad är ett ’realistiskt’ perspektiv?

Peter Dahlgren

Telefonen utvecklades under 1870-talet. Hade begreppet funnits då hade man säkert 
kallat telefonen för sociala medier. Jag är inte en mediehistoriker, men jag tror inte att 
i samband med telefonens lansering att det var mycket diskussion om att denna kom-
munikationsapparat skulle rädda eller även främja demokratin; dess förtjänster handlade 
om andra saker. Men sådan debatt präglade snabbt framväxten av internet, från mitten 
av 1990-talet, och mer nyligen sociala medier. 

Det finns mycket diskussion och forskning kring nätet, och numera Web 2.0 och 
sociala medier, som fokuserar på demokratifrågor. Ofta på ett optimistiskt sätt, men 
ibland är tonen även pessimistisk eller snarare skeptisk. Och ibland säger vissa att man 
inte ska vara optimistiskt eller skeptiskt – utan enbart realistisk. 

Jag håller med, men vill prata lite idag om varför det inte är så lätt som man kanske 
tror, att vara ”realistisk”, åtminstone vad gäller sociala mediers roll i en demokrati. Vi 
uppmanas ofta att vara just realistiska – som om man därmed skulle få en sorts självklar 
och lättillgänglig kontakt med den sociala verkligheten. Det är mer problematiskt än så, 
som jag vill diskutera. Och jag vill också lite senare ta upp varför just telefonen faktiskt 
hade en mycket demokratisk innebörd.

* Peter Dahlgren har tilldelats Wahlgrenska priset, som utdelas för framstående insatser inom 
medieforskningen. Forskningsrådets motivering lyder som följer: 
Peter Dahlgren, född i Sverige, men uppvuxen och utbildad i USA, New York. Peter kom till 
Sverige under 1980-talet och fick sin första akademiska hemvist på nuvarande JMK, Stockholm. 
1997 erhöll han professuren i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. 
Peter Dahlgren har betytt oerhört mycket för den svenska medieforskningen och den svenska 
forskarutbildningen inom ämnet. Hans inträde på den svenska akademiska arenan medförde 
en ny dimension, nämligen vikten av internationella utblickar inom forskningen. Idag kanske 
självklart, men inte under 1980-talet. Peters internationella kontaktnät, som han generöst delat 
med sig av har betytt oerhört mycket för alla hans egna och andras doktorander. Peter Dahlgren 
har även varit ständigt nyfiken och nytänkande utan att tappa sitt intresse för mediernas roll 
i demokratin. När andra knappt förstått betydelsen av nya medier såsom internet hade Peter 
redan en publikation om ämnet på gång. Det är därför med stor glädje Wahlgrenska stiftelsen 
kan utse Peter Dahlgren till mottagare av 2012 års pris.
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Att säga att medierna präglar vår tid och vårt levnadssätt skriker av understatement; 
sociala medier, t ex har blivit inte bara något vi ”besöker”, utan en betydelseful terräng 
där mycket av våra vardagliga liv utspelas. Institutioner och organisationer anpassar sin 
verksamhet efter medielogiken. Och demokratin – denna omstridda företeelse som vi 
i Norden lätt tar för givet – förvandlas, delvis i samspel med medierna, med detta lite 
luriga begrepp: ”vår tid”. Som om det vore självklart vad det handlar om, vad det är 
som kännetecknar den, vart vi är på väg, osv. Och ”vår tid” inbegriper inte bara Sverige, 
utan Norden, EU, Europa, världen, alltså, enorma ytterligheter – som länkas samman 
på komplexa sätt, inte minst genom medier. 

Det är egentligen ganska svårt att få grepp om sin egen (heterogena) tid utan någon 
historisk distans. Men historisk distans kan man aldrig helt bara gå och vänta på, för 
livet är kort, det är i nuet vi lever, där vi måste agera, planera och fatta beslut.

Denna kunskapsmässiga osäkerhet blir ganska tydlig när vi fokuserar på just 
demokrati och sociala medier. Båda är oerhört intrikata fenomen. Varken demokratin 
eller dessa medier står stilla; de inverkar på varandra på olika sätt och befinner sig i 
snabb utveckling (eller, vad gäller demokrati, avveckling, enligt vissa bedömare). Nu ska 
man inte överdriva vår okunskap. Vi vet ändå ganska mycket vid det här laget; forskning 
runt om i Europa och på annat håll kan säga oss en hel del. Å andra sidan finns det olika 
sätt att tolka den kunskap som vi har, som naturligtvis gör sakerna extra intressanta. Och 
om vi tittar på detta samspel mellan demokrati och sociala medier, börjar frågorna och 
problemen snabbt att anhopa sig.

Demokrati: i världen idag framstår Sveriges demokrati som ett bra exempel. Men 
redan vid slutet av 1990-talet tillsatte man i Sverige en omfattande Demokratiutredning, 
för att belysa problemen och hitta möjliga tillvägagångssätt för att lösa dem. Man fann, 
bl a att Sverige delar de vanliga problem som finns i de västerländska demokratierna, 
även om det var en något mindre drastisk version. T ex:

Det finns på håll lågt förtroende för de folkvalda, och växande cynism hos medbor-
garna;

• Det politiska systemet präglas av en sjunkande partilojalitet;

• Vi ser ett minskat deltagande i det civila samhället – förutom i sport och musikakti-
viteter;

• Många medborgare anser att de inte har tillräckligt med inflytande i de politiska 
processerna och har en växande känsla av maktlöshet och en obenägenhet att delta i 
det politiska livet – särskilt bland de yngre.

Runt om i Europa betonar annan forskning även:

• Staternas krympande utrymme för att manövrera;

• Samtidigt som många av de viktiga frågorna blir transnationella till sin karaktär

• Den växande faktiska makten som näringslivet, banker och finansinstitutioner har att 
forma samhällets utveckling – utan att demokratiskt ansvar eller kontroll kan avkrävas 

• Och problem kring EU behöver vi knappast nämna…

Vidare menar andra forskare att mycket av dessa för demokratin problematiska utveck-
lingar beror även på skiftningar i samhälleliga och kulturella mönster: 
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• alltmer heterogena befolkningar

• mer fragmentariska offentliga rum

• mer individualiserat tänkande

• skiftande värdegrunder där t ex solidaritet numera känns mindre meningsfullt eller 
lockande. 

Allt detta är oroande. Däremot, finns det även annan forskning som ger en betydligt 
mer uppmuntrande bild:

• Många yngre människor ÄR faktiskt mycket engagerade i politik

• Men mycket av deras engagemang ligger utanför partistrukturerna, dvs de är invol-
verade i alternativa grupper, rörelser, nätverk, aktioner, mobiliseringar

• De är ofta fokuserade på en fråga eller ett tema – istället för att ansluta sig till en 
övergripande ideologi

• De försöker att inverka på lagstiftning och andra beslut på lokala, nationella, regionala 
och ibland även globala nivåer

• Men mycket av denna sorts aktivitet blandar det politiska med kulturella, moraliska, 
livstils- och identitetsfrågor, dvs frågor som ofta är meningsfulla för de yngre i sina 
vardagsverkligheter, men kan inte alltid formas till politiska frågor inom partistruk-
turen.

Dessa är positiva tendenser – samtidigt som de även kan innebära oanade förändringar 
i vad politik handlar om, i uppfattning av medborgarskap, och hur politiska praktiker 
ser ut.

Om vi betraktar demokratin utifrån sådana perspektiv och ställer frågan: Kan sociala 
medier rädda demokratin? Det korta svaret är nej, eftersom demokratins svårigheter 
inte beror på brist på tangentbord eller mobiltelefoner. Däremot, med tanke på vilken 
revolution dessa medier har gjort i alla andra sfärer av samhällslivet vore det konstigt 
om inte politiken också omvandlades på något sätt.

Optimisterna brukar peka på en rad egenskaper hos dessa medier och hur de används. 
De nämner bl a att sådana medier kan främja horisontell – medborgerlig – kommunika-
tion i samhället, och kan därmed bli effektiva verktyg för opinionsbildning. De säger 
också att medborgare kan nu lättare ge sig in i olika former av journalistik, och att 
politiken kan få flera olika röster och bli bredare – att uttrycksformerna i denna elek-
troniska offentlighet är mer mångfaldiga, mer kreativa. Inte minst hävdar optimisterna 
att dessa medier kan hjälpa förmedla känslor av tillhörighet och en sorts subjektiv 
”empowerment”

Skeptikerna, på sin sida, hävdar att tillgång i sig till sociala medier inte gör att folk 
blir politiskt engagerade; sådant handlar om många andra faktorer. De nämner att 
auktoritära regimer kan använda dessa medier för kontroll och förtryck. Vidare menar 
skeptikerna att i västvärlden kommer politik långt ner på listan över dessa mediers 
användningsområden, långt efter underhållning, konsumtion, och socialt umgänge. 
Och dessa medier är genomkommersialiserade; Facebook har blivit en av nutidens allra 
främsta platser för reklam och marknadsföring.
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Skeptikerna framhåller vidare att när folk faktiskt använder sociala medier för po-
litiska ändamål tenderar de att hålla sig till sina egna kretsar – sådana som de ”tycker 
om”, och de trycker på ”gilla knappen” – och förstärka gruppens åsikter. Och får därmed 
mindre kontakt med oliktänkande, och mindre träning i argumentation. Skeptikerna t o 
m frågar sig vad händer med politiken när den blir en form av alltmer individualiserat 
engagemang genom en skärm, där uppmärksamheten hela tiden är utsatt för konkur-
rens med konsumtion och underhållning, och där den offentliga sfären blir alltmer en 
sorts privat ”solosfär”? De pekar även på mobbning och hatkampanjer i sociala medier.

Alltså: vi har två olika bilder. Men, jag vill understryka att båda versioner fångar 
upp viktiga aspekter av dagens sociala medier. Lösningen ligger inte i att bara välja den 
ena eller den andra; då skulle vi förlora viktiga kunskaper och insikter. Sanningen här 
består av en rad motstridiga företeelser och tendenser, men man kan säkert få en mera 
nyanserad – och realistisk – bild genom att undvika svepande generaliseringar. Sociala 
medier kan främja demokrati, men under vissa omständigheter. Vi måste också inse 
begränsningarna och problemområden som finns i specifika situationer. 

Det handlar bl a om olika grupper, sammanhang, och ändamål. Demokratiskt del-
tagande består av olika former och praktiker: deliberation, rekrytering, mobilisering, 
koordinering av en aktion och strategier för att nå ut till de stora medier kräver olika 
sorters handlingar. Vidare handlar det om olika sammanhang: Tahrir Square är inte Stor-
torget; ekonomiskt desperata människor i Grekland eller Spanien utgör andra kontexter 
än gayaktivister i Polen eller Ryssland; en presidentkampanj i USA skiljer sig från ett 
riksdagsval i Sverige. 

Dessutom är sociala medier av olika slag, har olika möjligheter och begränsningar; 
det är lättare t ex att föra en utförlig politisk diskussion på Facebook än på Twitter. So-
ciala medier kan användas i kombination: man kan skicka bilder från en demonstration 
som man tagit med sin smartphone, lägga upp dem på Facebook eller YouTube, skicka 
en tweet för att informera om detta, och sedan blogga om hela förloppet. Det är genom 
att sträva efter sådan konkretion att man kan bäst integrera insikterna från två läger.

Ett ytterligare steg mot det realistiska vore att släppa alla kvarlevande uppfattningar 
av vad som kallas för ”teknologisk determinism” – det är ett tjusigt sätt att säga att 
tekniken styr; sätter man in teknik X här, får man resultat Z där. Vi måste förstå att 
tekniken – i detta fall sociala medier – erbjuder vissa möjligheter och människor kan 
upptäcka nya användningssätt, men det präglas av olika villkor och omständigheter. 
Teknikens konsekvenser formas av de sociala och kulturella kontexterna. De tekniska 
möjligheter finns, men även den kommersiella logiken, en logik som är likgiltig för 
demokratins behov (och här öppnas ett stort rum som har att göra med policyfrå-
gor – hur de ska regleras – som jag inte kan gå in på här). Dessa medier används 
av människor i konkreta samhälleliga omständigheter; resultatet blir diversifierade 
användningsmönster och effekter. Alla blir inte duktiga medborgare för att de får en 
iPad och en smartphone..

Demokratin är ett stort och komplicerat projekt; den har många dimensioner som 
måste fungera. Bland det mest centrala är medborgarnas deltagande. I detta avseende 
anser jag att ett realistiskt perspektiv måste fokusera på människor som politiska aktörer 
och mediernas roll i detta sammanhang. För att agera politisk kräver att man har någon 
sorts identitet som politisk aktör, som medborgare, dvs att man anser att det är på något 
sätt meningsfull att engagera sig och att man känner sig tillräckligt kapabel att göra det. 
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Obs: en identitet som medborgare, som politisk aktör, kan ta många olika uttrycksformer 
och behöver inte vara kopplad till ett parti.

En sådan medborgaridentitet uppstår inte – och överlever inte – i ett vakuum. Den 
behöver medborgarkulturer eller demokratikulturer som när den, som förser aktörerna 
med kunskap, värderingar, praktiker, och färdigheter som främjar självuppfattningen 
som en politisk aktör. (Jag använder kulturer i den pluraliska formen för att betona 
mångfalden – många varianter). Och erfarenhet som politisk aktör – tillsammans med 
andra människor, förstärker förstås denna identitet.

Men vilka sorters medborgaridentitet växer fram i en elektronisk mediekultur som en 
belgisk forskare beskriver som ”personlig, skeptisk, ironisk, snabbt förgänglig, idiosyn-
kratisk, kollaborativ, och nästan ofattbart mångfaldig”? I den webbaserade offentligheten 
blir det visuella och det affektiva alltmer prominenta. Förmodligen kommer inte den 
traditionella, textbaserade kulturen att försvinna utan snarare utgöra en mindre del av 
den offentliga sfären. Detta innebär att medborgaridentiteter och -praktiker odlas under 
nya omständigheter, och att viktiga aspekter av demokratins dynamik befinner sig i om-
vandling. En realistisk prognos om vad just detta innebär för demokratins framtid får nog 
vänta, men optimister och skeptiker har i nuet säkert intressanta saker att säga om detta.

Just det ”sociala” i sociala medier är en viktig förutsättning – helt avgörande – för 
deltagande, att man känner sig som inbegripen i något kollektivt sammanhang. Även 
om den elektroniska mediekulturens uttrycksformer förändras så kan dessa medier ändå 
länka ihop människor, främja samtal, bryta isolering, tillåta det politiska att uppstå i 
kommunikation. Men det handlar om hur människor använder medierna. Hur kommu-
nicerar människor i denna online kultur, och vad kommunicerar de om? 

Det är ungefär som med telefonen: den erbjöd en ny kommunikationsmöjlighet, 
påverkade hur samtalen utformades (”Hej, hör du mig? OK – nu kan du tala…”), men 
satte inte gränser för vad vi pratade om. Den främjade just social kontakt. Den kunde 
användas för många olika ändamål, inklusive politik; de kunde ha artigt samtal, snacka 
strunt, eller planera revolution med hjälp av telefonen. Deras agerande påverkades av 
deras betvingande sociala och kulturella omständigheter.

Sociala medier speglar dagens ekonomiska relationer, maktstrukturer, ideologiska 
strömningar, och inbegriper människor i dem – samtidigt som vi använder dem och agera 
utifrån våra sociala omständigheter. Samhället drivs vidare via många spänningsfält. 
Våra identiteter som medborgare uppmuntras lite grann i medierna, men framför allt 
utmanas av andra subjektiva positioner: t ex att vara åskådare eller konsument. Att vara 
medborgare kräver inte minst insatser, ansträngningar – det är inte alltid kul. Det är både 
lättare och roligare at vara konsument.

Är det realistsikt att förvänta sig att människor kommer att utveckla sina identiteter, 
sina kapaciteter som medborgare genom sociala medier? Kommer de att engagera sig i 
politiken, i demokratins angelägenheter – när deras – vår – uppmärksamhet är så kon-
kurrensutsatt i dagens medielandskap? 

Svaret måste inbegripa betvingande sociala och kulturella omständigheter – och 
kan absolut inte handla enbart om medierna. Detta eftersom det aldrig kan bli en ren 
teknologisk lösning – eller -undergång – för demokratin. Det handlar om många sam-
hällsfaktorer som inverkar på människors förhållningssätt till sin roll, identitet, som 
medborgare. Sociala medier, som sagt, är inbegripna i det samhälleliga – de utgör ingen 
avskild zon eller sfär. 
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Om vi tror att det är självklart att människor kommer att engagera sig som medbor-
gare på ett effektivt sätt genom sociala medier – då kan vi koppla av. Men om vi tvekar, 
då måste vi fråga varför vi anser att det inte är helt realitsikt att människor kommer att 
känna sig som politiska aktörer – och vad kan man göra åt det. På vilka sätt kan man, 
bör man, tänka om demokratins utveckling? Tankarna måste gå genom de sociala medi-
erna, vi kan inte ignorera dem – men får inte fastna där. Vår kunskap måste bygga på en 
bredare uppfattning av ”vår tid”, av samhället, och de kraftfält som präglar demokratin. 
Allt annat är orealistiskt…

TACK för er uppmärksamhet – jag vet att den är konkurrensutsatt…!

PETER DAHLGREN, Ph.D., Professor Emeritus, Institutionen för kommunikation och 
medier, Lunds universitet, peter.dahlgren@kom.lu.se


