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Internet och två 
demokratiska problem
Ulf Petäjä

internet, betraktad både som informationsteknologi och som kulturellt och socialt fenomen, har 
diskuterats intensivt av samhällsvetare de senaste 20 åren. i början var tongångarna främst posi-
tiva då forskare utgick från att internet var något gott för demokratin och att detta nya fenomen 
kunde utveckla demokratin på olika sätt.
 eli m. noam (2001) var en tidig forskare på området och han uttryckte att en majoritet 
av samhällsvetare uppfattade internet som positiv för demokratin. grossman (1995), etzioni 
(1997) och katz (1997) är exempel på detta då de ansåg att internet stärker demokratin på 
följande sätt:
 
 • internet främjar politisk dialog
 • internet främjar politisk deltagande
 • internet främjar valdeltagande
 • internet sprider demokrati globalt
 • internet främjar kommunikation mellan politiker och medborgare

noam har en annan uppfattning. han varnar oss för att detta är en utopisk uppfattning som 
saknar empriskt stöd.1 i själva verket, hävdar noam, kan internet snarare motverka än främja 
demokratin.2 
 diskussionen om internets betydelse och konsekvenser gällande demokrati och åsiktsbildning 
har mer och mer börjat uppmärksammas även på svensk mark, särskilt sedan den norske extre-
misten och terroristen behring breivik begick sina våldsdåd i norge sommaren 2011. skälet 
är inte bara att breivik själv tycks ha hämtat mycket information och näring för sina idéer från 
internet och sociala medier, utan också att en hel del tidningar har börjat uppmärksamma fram-
förallt sina nätupplagors kommentarsfält, som i en hel del fall har fyllts av hatiska, odemokratiska 
och rasistiska åsikter. tidningar och nätforum har därför på senare tid försökt moderera och 
kontrollera dessa kommentarer på olika sätt.3  

1 katz, etzioni och grossman är exempel på vad morozov kallar ”cyber-utopians” (morozov 2011: xiii), till skillnad från 
vad som kanske benämnas som cyber-realister eller cyber-skeptiker, vilka är betydligt mindre optimistiska när det gäller 
internet och dess effekter på samhället, medborgarna och demokratin.
2 Åkerströms avhandling den kosmetiska demokratin (2010) är ett nyare empiriskt bidrag som anknyter till noams 
kritik gällande internets betydelse och konsekvenser för demokratin.
3 expressen stängde exempelvis ner kommentarsfälten helt, medan aftonbladet krävde Facebook-konto av anonymiser-
ingsskäl och andra ökade modereringen betydligt. se newsmilldebatten om artikelkommentarer som har ett stort antal 
inlägg, bl.a. av karlsson (2011) som refereras i den här texten. newsmill stängde senare ner kommentarsfunktionen när 
det gäller de flesta artiklarna. Jag har letat på sajten men kan inte finna några principer för vilka artiklar som har kom-
mentarsfält och vilka som inte har det. newsmill är nerlagt sedan våren 2014 och den som vill ta del av artiklar därifrån 
kan gå in på www.inarchive.com och sedan söka på författare och artikeltexter.
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Under hösten 2012 och våren 2013 har dessutom en debatt om ”näthatet” blossat upp på svensk 
mark, både i traditionella medier och på internet. debatten handlar här till stor del om att 
kvinnor med makt utsätts för hat av företrädesvis ”vita (arbetarklass) män” på diverse platser på 
internet.4 På så sätt påminner det om vad karlsson (2011) redan för ett par år sedan uppmärk-
sammade; nämligen att en inte obetydlig del av kommentarsfälten – både i tidningar, nätforum 
och bloggar – tycks fyllas av hatiska, rasistiska och antifeministiska åsikter från just män.
 syftet med följande text är att diskutera två problem gällande internet och dess konsekven-
ser för demokrati och åsiktsbildning. dessa problem är: (i) demokratins intensitetsproblem (dahl 
1956, [2006]) samt (ii) fragmentering och polarisering (sunstein 2001, 2002, 2009). det första 
problemet är ett ofta diskuterat dilemma inom klassisk demokratiteori men förefaller inte ha 
tillämpats tidigare inom detta område. det andra problemet är mer välkänt i den här diskursen 
och i den mån internet anses ha problematiska effekter för demokratin är detta ett relevant 
problem. artikeln kommer därefter att söka visa hur dessa problem också kan ses som relaterade 
till varandra. slutligen diskuteras ett lösningsförslag som innebär att Public service roll kanske 
bör stärkas för att motverka de tendenser som internet riskerar leda till utifrån dahls, respektive 
sunsteins problemställningar.

det är här på sin plats att diskutera vad ”internet” är och inte är, innan vi går vidare. ett synsätt 
uttrycker att internet är ett ”metamedium” (karlsson 2010a; 2010b), vilket betyder att det inte 
är ett massmedium, utan snarare ett medium som inrymmer andra typer av medier, exempel-
vis webbtidningar, webbradio och webb-tV. Även om metamedium förefaller vara en rimlig 
beteckning på internet uttrycker ett flertal forskare att internet bör ses som en informations-
infrastruktur, likt elnätet (hanseth 1996; klang 2006: 3; rönnberg 2013: 148f). det ser ut som 
att internet betraktad som metamedium eller som infrastruktur i princip betecknar samma sak. 
så är dock inte riktigt fallet. rönnberg skriver exempelvis ”internet är inget medium, utan en 
infrastruktur likt elektricitet” (rönnberg 2013: 148f). nord & strömbäck refererar till karlsson 
(2010a; 2010b) när de formulerar följande: ”internet är […] ett metamedium; ett medium som 
inom sig rymmer många medier” (nord & strömbäck 2012: 15). i det här fallet ses ju faktiskt 
internet som ett medium, även om det är ett metamedium. 
 man kan således konstatera en oenighet inom forskarvärlden när det gäller fenomenet inter-
net. Vilken sida har rätt?  Personligen anser jag att det finns goda skäl för att betrakta internet 
både som en informationsinfrastruktur och som ett metamedium, beroende på vilket perspektiv 
man utgår ifrån. internet är en infrastruktur som förflyttar olika typer av data, om man antar ett 
teknologiskt perspektiv. men det kan också ses som ett slags ”övermedium”, där det dock inte bör 
förväxlas med ett medium i traditionell betydelse. internet sedd som ett metamedium betonar 
snarare att internet kan ses som en plattform för andra medier. teknologin för denna plattforms 
infrastruktur möjliggör en högre grad av interaktivitet, feedback och snabbhet än traditionella 
medier kan erbjuda (karlsson 2010a; 2010b).5  

4 På exempelvis www.newsmill.se/gs/näthat var det i mars 2013 hela 64 stycken artiklar som var relaterade till ”näthat”.
5 redan på 1980-talet fanns det två perpektiv på internet och dess användare. dels ”konsumtionsmodellen”, dels ”com-
munitymodellen” (hast & ossiansson 2010: 67). den förra antyder att användarna av internet är passiva mottagare av 
information medan den senare uttrycker att användarna snarare är sändare och skapare av information 

Vad är Internet?
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inom (liberal) demokratiteori brukar man tala om att en inbyggd svaghet med demokrati är dess 
intensitetsproblem (dahl 1956; lewin 1995). leif lewin skriver att dahl påvisar att den liberala 
demokratins akilleshäl är följande: 

… alla medborgare tillerkänns samma inflytande i alla frågor trots att vissa grup-
per är mera intensivt engagerade än andra. Följden kan bli att en ljum majoritet 
härskar över en starkt engagerad minoritet. (lewin 1995)  

demokrati som beslutsmetod vilar på majoritetens vilja, vilket kan skapa problem om en  
minoritet har intensiva preferenser. resultatet av en omröstning kan därför bli sådant att den 
ljumma majoriteten segrar över den minoritet som vill något väldigt mycket. 
 
kan internet vara en potentiell lösning på detta demokratiska problem? om vi förutsätter att 
demokrati är något mer än att delta vid politiska val och även inbegriper yttrandefrihet, fri åsikts-
bildning och granskande medier får internet en potentiellt viktig roll. detta gäller särskilt åsikts-
bildning, debatt och preferensskapande. På ett sätt har därför internet inneburit en ”demokrati-
sering” av yttrandefriheten då en stor del av de som tidigare inte kunde göra sin röst hörd numera 
kan sprida sina åsikter, exempelvis genom bloggar, Facebook, artiklar på sajter som newsmill, 
avpixlat m.fl. samt genom kommentarsfälten på internet. 
 om nu internet har inneburit en demokratisering av åsiktsbildningen, hur kan detta då kopp-
las till demokratins intensitetsproblem? tankegången ser ut som följande. de som är aktiva på 
bloggar, sajter och kommentarfält är det av en anledning. de är övertygade om något och har 
”intensiva preferenser”. det räcker att läsa kommentarer i medier, på bloggar och internetsajter 
för att inse detta. en stor del av åsikterna är likriktade. henrik ottosson skriver t.ex. följande om 
likriktningen:

som på de flesta bloggar säger varje kommentator på Pi6 och Fria nyheter i stort 
sett detsamma – alla ”följer John (sd)”. Vissa får kanske en känsla av att delta i 
en omvälvande folkrörelse, medan andra får en känsla av att befinna sig i ett rum 
där det inte vädrats på väldigt länge. (ottosson 2010) 

På sajten Alliansfrittsverige är åsikterna i allmänhet riktade mot alliansens politik. På sajten  
Avpixlat är majoriteten av åsikterna i linje med ett invandrarfientligt innehåll. På sajten Cutting-
edgemuscle är det bara åsikter som ligger i linje med pro-dopning inom idrotten som är plausibla. 
att det sker en likriktning är alldeles uppenbart, där en typ av åsikter är de normerande och 
avvikande uppfattningar stöts ut. detta är dock inte det stora problemet, utan i stället består 
det i att minoritetsuppfattningar ser ut att vara majoritetsuppfattningar. den stora majoriteten 
bryr sig inte särskilt mycket och anser sig kanske varken ha tid eller kunskap om de ämnen 
som de intensiva förespråkarna för minoritetsuppfattningar för fram. det kan även vara så att 
den mindre intresserade majoriteten inte heller vill ta risken att råka ut för den kaskad av mot- 
 

6 Pi står för sajten Politiskt inkorrekt, vilken numera är nerlagd och ersatt av sajten avpixlat.

Problem I: Demokratins intensitetsproblem
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angrepp och motargument som den övertygade intensiva minoriteten står för, oavsett om det gäller  
allianspolitik, dopning eller invandrar- och integrationspolitik.7 
 ett exempel på detta är att var och varannan artikel i kommentarfält på nätet fylls av invandrar- 
fientliga, antimuslimska och antimångkulturella åsikter. känner man inte till något om sverige 
och läser detta kanske man blir benägen att tro att svenskar är ett extremt intolerant folk, som 
styrs av invandrarfientlig politik.8 en nyligen publicerad artikel, vilken vilar på forskning om  
sociala medier, bekräftar den här bilden (andersson schwarz m.fl. 2014). Författarna skriver 
bland annat: ”Åskådare förleds att tro att en opinion satts i rörelse eller att ett´drev´pågår, trots att 
det i själva verket kanske bara rör sig om ett fåtal uttalanden” samt ”inom somliga åsiktsgemen-
skaper tycks dessutom små grupper av högfrekventa twittrare bidra till att blåsa upp spridningen 
för den egna sidans argument och få det att verka som en åsiktsströmning är större än den egent-
ligen är” (andersson schwarz m.fl. 2014).
 
internet har alltså i vissa fall lett till att en minoritet med stark intensitet för något förefaller att 
vara i majoritet! givetvis kan detta leda till att vissa individer påverkas i en viss riktning, vilket 
även är den intensiva minoritetens strategi. detta fenomen leder därför över till nästa demo-
kratiska problem, nämligen att internet kan vara en potent plattform för spridning av extrema 
uppfattningar och åsikter.

internet som kommunikationsplattform utmärks av en extrem mångfald av röster och åsikter. Är 
man intresserad av något – nästan oavsett vad det är – kan man finna detta på nätet. om man 
är intresserad av ett ämne finns det forum och sajter där man kan finna likasinnade och känna 
intressegemenskap. På vilket sätt kan detta faktum vara något dåligt för demokratin?
 bruce e. Cain påpekar i en artikel att internet i sig själv varken är demokratisk (”god”) eller 
tyrannisk (”dålig”). Cain skriver följande: ”Whether the internet eventually serves either demo-
cratic or antidemocratic purposes will depend upon the institutions and norms that govern and 
protect internet users and communities” (Cain 2001: 1005).
 
om man är optimistisk, hävdar Cain, så innebär internet två tänkbara möjligheter som kan tjäna 
ett demokratiskt gott syfte. För det första, att internet kommer att öka mängden information 
som medborgarna kan ta del av. För det andra, att i ett fritt samhälle så är mer information bättre 
än mindre information (Cain 2001: 1017). Även om detta låter logiskt är det ett felslut att påstå 
att mer information är bättre än mindre information då det inte säger något om informationens 
kvalitet och innehåll. Cain äger också den uppfattningen och vill i stället peka på ett annat prob-
lem, som kan benämnas som fragmentering. Cain skriver följande om detta: 

7 en empirisk fallstudie av ett nätforum som fokuserade på aborter gav resultatet att det var en hög grad av ojämlikt delta-
gande i och med att ett litet antal personer bidrog till ett oproportionerligt stort antal inlägg (schneider 1996). av detta 
kan vi säga följande utifrån intensitetsproblemet. det var en minoritet som hördes mest medan majoriteten var mer passiv.
8 rasmus karlsson skriver i en artikel på newsmill (som har 109 kommentarer!), att de otaliga inläggen av ”kommentars-
fältsmän”, som uttrycker idéer och påståenden om ”massinvandringen”, ”islamiseringen” och ”politisk korrekthet” kan få 
en att tro att hatiska åsikter helt har tagit över och är i majoritet. lösningen, enligt karlsson, är att vi måste bemöta dessa 
åsikter för att, som han skriver, ”projicera ett alternativ” (karlsson 2011). Även henrik ottosson förmedlar liknande 
tankar i en annan artikel, benämnd ”sd måste bemötas på webben” (ottosson 2010). 

Problem II: Fragmentering och polarisering
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my first concern about the increasing use of the internet as a means of political 
action and information is that it will increase the contemporary trend towards 
segmentation of political information. (Cain 2001: 1005)

Cain anser här att internet har medfört en betydligt större mängd information än tidigare, vilket 
kan ses som något positivt. Problemet är dock att en större informationsmängd också tenderar att 
leda till större filtrering från medborgarnas sida. Vi kan inte ta till oss allt och när mängden infor-
mation blir för stor väljer vi därför att ta till oss information som vi sedan tidigare är bekanta med 
och/eller information som intresserar oss. internet kan därför leda till att en paradoxal utveckling 
uppstår; att vi i större omfattning än tidigare begränsar vårt informationsflöde utifrån det vi  
sedan tidigare gillar och värderar, trots att informationsmängden totalt sett är större än någonsin. 
Cain uttrycker därför att en stor utmaning ligger i resonemanget att vi bör anstränga oss för att:

…find ways to reach those who might otherwise remove themselves from the 
political dialogue and to expose people to the widest set of viewpoints as possible. 
(Cain 2001: 1019)

en annan forskare som har liknande tankar som bruce Cain är Cass sunstein, och den senare har 
också vidareutvecklat dessa idéer i flera böcker (sunstein 2001; 2009). låt oss se vad sunstein 
säger om det problemområde Cain har introducerat oss till.
 en god startpunkt är sunsteins distinktion mellan ”konsumentsuveränitet” och ”politisk  
suveränitet” (sunstein 2001: 44ff.). i en informationsvärld där man agerar som konsument är det 
av stort värde att man själv har kontroll över den information man önskar ha tillgång till. Utifrån 
de preferenser man har önskar man också att kunna styra över information som tillgodoser pre-
ferenserna. Är jag intresserad av feminism eller libertarianism söker jag mig till platser på nätet 
där de sakerna diskuteras. På samma sätt gör likasinnade. På det sättet kommer mötesplatser på 
nätet om feminism eller libertarianism att fyllas av personer från olika geografiska platser men 
med samma preferenser. risken med dessa mötesplatser är ju att de blir ett uttryck för polarise-
ring. det betyder att andra preferenser inte kommer att uppskattas och i värsta fall kommer att 
stötas ut och bli föremål för starkt ogillande eller hat. en regel är att på nästan varje internet-
forum finns det ett begränsat antal påbjudna åsikter och argument, som det gäller att ansluta sig 
till om man vill bli en accepterad medlem.9 summa summarum; dessa internetforum blir som 
ekokammare där åsiktskonformismen studsar mellan medlemmarna. detta gäller nästan oavsett 
ämne, men särskilt när det gäller ämnen som är politiska, ideologiska och normativa till sin natur.
 om nu konsumentsuveräniteten leder fram till att konsumenterna visserligen får sina prefe-
renser tillfredsställda, på bekostnad av att de undviker eller är omedvetna om andra ståndpunk-
ter, vad innebär då sunsteins andra begrepp ”politisk suveränitet” i det här sammanhanget?
 sunsteins tankegång uttrycker att varje demokratiskt samhälle bör bestå av medlemmar som 
inte bara är upptagna av att tillgodose sina egna preferenser, utan även är intresserade av saker 
som berör andra och samhället i stort. detta ställer givetvis krav på medlemmarna, att de håller 
sig uppdaterade och informerade om vad som sker i samhället, vad politikerna sysslar med o.s.v. 
Poängen är att detta ideal är rakt motsatt konsumentsuveräniteten. det är här värdefullt att  
 

9 sunstein anser att ett sätt att tänka för att förstå detta fenomen i sociala sammanhang, men kanske särskilt på internet, 
är ”group think” och ”tystnadsspiralen” (sunstein 2001: 67ff. jfr. noelle-neumann 1993).
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informationsflödet inte till fullo kan kontrolleras av konsumenten. snarare är det av godo att 
medborgarna utsätts för obekant, ogillad och ovald information. sunstein menar alltså att det är 
värdefullt för oss att utsättas för information som vi inte själv valt om vi själva fått välja!
 
i en artikel diskuterar sunstein (2002) särskilt fenomenet ”group polarization”, som är ett 
välkänt fenomen som kan uppstå inom grupper. gruppolarisering handlar om att grupp-
medlemmar, som en följd av interaktion och diskussion sinsemellan, tenderar att anta mer  
extrema uppfattningar gällande det de diskuterar kring än vad dessa hade innan interaktionen 
och diskussionen startade (sunstein 2002: 178). som stöd för detta refererar sunstein till ett fler-
tal empiriska studier gällande grupper och dess medlemmars åsiktsförändringar (sunstein 2002: 
178; jfr. myers & bishop 1971; myers 1975; abrams 1990;  Zuber 1992). 
 gruppolarisering och fragmentering har givetvis förekommit långt tidigare än internet men 
det intressanta är att internet som informationsinfrastruktur och plattform för kommunikation 
underlättar för individer att kommunicera med varandra och därmed också lättare kan komma i 
kontakt med likasinnade än tidigare. sunstein formulerar det på följande sätt:

The internet is making it possible for people to design their own highly individ-
uated communication packages, filtering out troublesome issues and disfavored 
voices. long before the internet, it was possible to discuss the ́ racial stratification 
of the public sphere´ by reference to divergences between white- and african-
american newspapers. new communications technologies may increase this  
phenomenon. (sunstein 2002: 185)

en fara är således att informationssamhället, med internet som plattform och infrastruktur, leder 
medborgarna och användarna åt konsumentsuveränitet snarare än politisk suveränitet, utifrån 
de mekanismer som gruppolarisering och fragmentering innefattar. risken är att samhället frag-
menteras i högre grad mellan olika polariserade positioner som alla anser sig har rätt, snarare än 
att det sker ett mångsidigt informationsutbyte och argumentation utifrån hållbara argument 
mellan dessa positioner.

den här texten har försökt att lyfta fram två potentiella problem när det gäller internet och 
demokratin. dessa problem – det demokratiska intensitetsproblemet samt fragmentering – går båda 
stick i stäv med tidiga bedömares uppfattningar om internets betydelse för demokratin. båda 
problemen vilar också på följande paradoxer: 
 • i fallet med intensitetsproblemet går det ut på att även om internet kan innebära en demo-
kratisering av det offentliga samtalet i betydelsen att minoriteter får möjlighet att göra sin röst hörd 
så kan internet också ses som främjande när det gäller spridningen av extrema minoriteters åsikter 
på ett sätt som i vissa fall kan medföra att dessa minoritetsåsikter ser ut som majoritetsåsikter. 
 • när det gäller fragmentering vilar paradoxen på att internet främjar mängden information 
som sprids, vilket kan ses som positivt om informationen inte enbart består av ”spam”, samtidigt 
som just den stora mängden information tenderar att leda till att vi i stället för att ta del av ny 
information i stället håller oss kvar vid det som av oss sedan tidigare är bekant, uppskattat och 
upplevt som intressant.

Sammanfattning
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det är också uppenbart att problemen ovan hör ihop och dessutom kan förstärka varandra. synergi- 
effekten ligger i att fragmentariseringen av information och idéer kan leda till ökad extre- 
mism och ökad polarisering mellan grupper (sunstein 2001: 75f.). en övertygad gruppering eller 
extrema individer tenderar att vilja sprida sina intensiva preferenser på bekostnad av den stora 
majoritet som inte bryr sig av olika skäl.10  
 Jesper strömbäck sammanfattar denna texts diskussion väl med följande två frågeställningar:

Vad händer med demokratin om människor i allt större utsträckning lever i 
sina egna filterbubblor eller förlitar sig på informationskällor som drivs av falska 
agendor? Vad händer med demokratin om desinformation – felaktig, falsk, miss-
visande och fragmenterad information – allt mer tränger undan information, 
eller om desinformation tillskrivs lika stor eller större trovärdighet än faktabaserad 
information? (strömbäck 2014).

Finns det en lösning? i ett liberalt, demokratiskt samhälle låter det kanske tvivelaktigt att tvinga 
medborgarna att ta del av ny information, ogillad information och dessutom utsätta dessa för 
information som de inte själv skulle ha valt om de själva fått välja. en lösning, som inte vilar på 
tvång och perfektionism, är Public service. det innebär medier, som inte i första hand syftar till 
att vara vinstdrivna, utan i stället finns till för att erbjuda medborgarna alternativa informations-
källor. ingen tvingas att ta del av det som Public service erbjuder men de bör finnas som ett 
alternativ för de individer som önskar mer än det utbud som ges via övriga medier. 
 Problemet med fragmentering kvarstår dock då internet är en infrastruktur och plattform för 
information, som också är den primära informationskällan för vissa grupper, och Public service 
information bedrivs via andra kanaler, som väljs av helt andra grupper. 
 
oavsett om man betraktar internets informationsinfrastruktur och informationsplattform som 
community- eller konsumtionsgrundad, vill jag påstå att internet främjar uppkomsten av frag-
mentisering och även riskerar att fördjupa demokratins intensitetsproblem. skillnaden mellan 
Public service och internets community är att den senare trots allt vilar på deltagarnas subjek-
tivt grundade intressen och preferenser, medan den förra inte gör det i samma utsträckning. 
Även om internet är ett metamedium som skiljer sig från traditionella medier i bemärkelsen att 
”tidigare passiva mediekonsumenter nu i stället kan välja att både vara aktiva sändare och mot-
tagare av mediabudskap” (hast & ossiansson 2010: 67), innebär det inte att det är deltagande i 
deltagardemokratisk betydelse som ökat, utan snarare att det är individernas makt att själva välja 
information utifrån sina egna, personliga preferenser som har främjats.

10 Journalisten lisa bjurwalds bok skrivbordskrigarna (2013) handlar om de anonyma ”näthatare” som på ett organ-
iserat sätt sprider extrema uppfattningar på internet. en annan journalist, Jonas Thente, har en annan utgångspunkt 
då han i en annan artikel uttrycker att ”näthatarna” bör förstås utifrån ett klassperspektiv (Thente 2014). han anser att 
de resurssvaga i samhället genom internet och dess sociala medier ger uttryck för uppfattningar som inte tillåts komma 
fram i de traditionella medierna. maria sveland, som blev utpekad av Thente, svarar i en artikel att det är kvinnor som 
tillhör den stora marginaliserade gruppen i samhället, samtidigt som det är män som står bakom merparten av ”näthatet” 
(sveland 2014).
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