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Sedan nätets begynnelse har regleringen och styrningen av Internet präglats av 

en västcentrisk och teknomeritokratisk diskurs som i mångt och mycket har 

exkluderat en stor del av världen från att aktivt delta i informationssamhällets 

utformning. I denna ordning har den amerikanska staten haft en priviligierad 

ställning genom dess indirekta kontroll över de s.k. strategiska resurserna, dvs. 

IP-adresser och ‖roten‖ i domännamnsystemet, via kontraktet mellan "Department 

of Commerce" och organisationen ‖Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers‖ (ICANN). Därtill fanns det en latent konflikt mellan USA och 

Internetsamfundet, å ena sidan, och Förenta nationerna och dess medlemsstater, 

å andra sidan, såtillvida att den institutionella utformningen vilade på amerikansk 

civilrättslig grund och inte mellanstatliga traktat, en av grundvalarna för det 

geopolitiska systemet. FN anordnade således konferenserna om det globala 

informationssamhället, ‖World Summit on the Information Society‖ (WSIS), i 

Genève 2003 respektive Tunis 2005 för att lyfta frågorna om en internationellt 

legitim regim för Internets styrning och den ojämna fördelningen av information- 

och kommunikationsteknologi (IKT) mellan rika industriländer och fattiga 

utvecklingsländer. Syftet med denna uppsats är att undersöka om toppmötena om 

det globala informationssamhället lyckades i uppsåtet att ge marginaliserade 

aktörer, i första hand FN-systemet och utvecklingsländerna, strukturellt inflytande 

gällande styrningen av Internet samt tillfört dimensioner av digital solidaritet och 

internationalisering till den diskurs som historiskt har dominerats av västerlandet, 

i synnerhet USA. Med utgångspunkt från Michel Foucaults maktbegrepp söks 

slutdokumenten från WSIS-processen på diskursiva brott som skulle kunna tyda 

på skiften i maktstrukturerna till de marginaliserade aktörernas fördel. De 

diskursiva brott som kan tydas i WSIS-dokumenten gäller i första hand begreppet 

‖den digitala klyftan‖ och medvetandegörandet av bistånds- och 

utvecklingspolitikens relevans inom "nätets diskurs" (digitalt bistånd). Däremot 

verkar utestängningsprocedurerna i diskursproduktionen ha lett till att viktiga 

aspekter om regleringen och styrningen av Internet utlämnats. Följaktligen kan 

det uttydas att de starka aktörerna har verkat för att den institutionella ordningen 

gällande Internets styrning inte ska rubbas. I de fall ämnet nämns explicit framgår 

det tydligt att status quo ska upprätthållas. WSIS-processen lyckades därför inte 

med ambitionen att öka marginaliserade aktörers inflytande i detta avseende. 

 

Nyckelord: digital klyfta, diskurs, IKT, informationssamhälle, Internet, reglering, 

styrning, WSIS 
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Since the Net's humble beginning, Internet regulation and governance has been 

characterized by a West-centric and techno-meritocratic discourse which, in many 

ways, has led to the exclusion of major parts of the world from active participation 

in building the Information Society. In the prevailing order the United States has a 

privileged position through its indirect control over the Internet‘s strategic 

resources, i.e. IP-addresses and ―root‖ in the Domain Name System, via a 

contractual arrangement between the "Department of Commerce" and the 

organization ‖Internet Corporation for Assigned Names and Numbers‖ (ICANN). 

There was furthermore a latent conflict between the United States and Internet 

community, on the one hand, and the United Nations and its member states, on 

the other hand, in so far as that the institutional order rested on principles of U.S. 

civil law instead of international treaties, one of the foundations of the geopolitical 

system. Hence two conferences in Geneva 2003 and Tunis 2005, as two phases of 

the "World Summit on the Information Society" (WSIS), were organised by the 

U.N. to raise topics concerning an internationally legitimate regime for Internet 

governance and the unequal distribution of information- and communications 

technology (ICT) between rich industrialized nations and poor developing ones. 

The aim of this study is to investigate whether WSIS managed in its objective of 

providing marginalized players, primarily the U.N. system and developing nations, 

structural influence in Internet governance and adding dimensions of digital 

solidarity and internationalization to a discourse that historically has been 

dominated by the West, in particular the U.S. Through the prism of Michel 

Foucault's concepts of power, the final documents from the WSIS process are 

scrutinized for discursive shifts that could be indicative of actual changes in power 

structures to the advantage of marginalized players. Discursive shifts, as those 

detected in the documents, are primarily related to the notion of the "digital 

divide" and raising awareness for the need of development and foreign aid policies 

within the context of the "Discourse of the Net" (ICT for development). On the 

other hand, it would seem that the procedures of exclusion in the formation of 

discourse have eliminated important aspects of Internet regulation and 

governance. Subsequently, it can be inferred that powerful players have worked 

behind the scenes to maintain the current structures of Internet governance. In 

those passages, where the subject is explicitly mentioned, there are clear 

references to maintaining the existing status quo. The WSIS process failed 

consequently in its ambition to increase the influence of marginalized players in 

this regard.  

 

Keywords: digital divide, discourse, governance, ICT, information society, 

Internet, regulation, WSIS 
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1. Inledning 

Man kan försöka föreställa sig vad Internet eller ”nätet” är. Den datalogiska 

innebörden har sitt ursprung i engelskans ”internetwork” som betyder att man 

kopplar samman olika typer av mindre nätverk till ett större. Med tiden har Internet, 

på så sätt, vuxit organiskt för att idag utgöra något väldigt stort, oöverskådligt och 

abstrakt.  

 

Idag, drygt 30 år efter dess födelse, råder det närmast inga tvivel om att nätets 

utbredning i det kollektiva medvetandet och dess väsentliga roll i vardagen har fått 

verkningar för vårt förhållningssätt till varandra och vår omvärld som kan vara svåra 

att överskåda. Ständigt kommer man i kontakt med dess yttringar och symboler i 

såväl de offentliga som privata rummen. Sociala medier som Facebook, YouTube och 

Twitter spelar exempelvis viktiga roller både på det mellanmänskliga planet och för 

de stora socio-politiska omvälvningarna, bl. a. den ”arabiska våren” - en serie 

protester och revolutioner inom arabvärlden mot en förlegad och korrumperad 

maktelit. Ser man till det dagliga språket har nätet introducerat oss till en rad nya 

sociala praktiker, såsom ”mejla”, ”twittra”, ”tjatta”, ”surfa”, ”blogga” etc., vilka utgör 

signifikativa tecken på hur socialt nätverkande och sociala medier är en internaliserad 

del av den mänskliga interaktionen.   

 

Anhängare av teorin om social konstruktion skulle hävda att ”Internet” - ett fysiskt 

nätverk av sammanlänkade datasystem; analogt med ”marknaden” - en fysisk plats 

för utbyte av varor och tjänster; har genomgått en externalisering (X som mänsklig 

skapelse för kommunikation respektive kommers), objektifiering (X som objektiv 

”verklighet”) och internalisering (vår förståelse av X i en socialt konstruerad värld) 

(Beuchler 2008:199). Dagens ”Internet” upplevs därför som något mycket verkligt 

”där ute” i vad sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann - författare till 

”The Social Construction of Reality” (1966) - kallar ”vardagsverkligheten”, dvs. ett 

rum där de sociala relationerna och materiella tingen existerar (Berger & Luckmann i 

Hacking 2004:42). Denna syn skulle antagligen styrkas av att de som har anammat 

den nya tekniken, däribland jag själv, ser ”Internet” i skenet av ett socialt 

kommunikationsmedium snarare än en teknologisk företeelse, vilket betyder att 

användningen av specifika applikationer, såsom WWW, WoW, VoIP, IPTV, BitTorrent, 

Twitter o.s.v.1, blir helt ointressanta. I förlängningen sker samspelet med ny 

teknologi, i mångt och mycket, lika friktionslöst och intuitivt som när vi interagerar 

                                                      
1 Det är inte nödvändigt att känna till alla förkortningar. De används här för att illustrera excessen av 
applikationer vilka ständigt förändras över tid.  
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med en fysisk person i vår närhet, vare sig det gäller lyssnande på musik, 

deltagande i ”virtuella klassrum”, uträttande av bankärenden, beställning av varor 

och tjänster etc. I något banala ordalag kan man säga att ”Internet” på det 

metafysiska planet har blivit vår vän.  

 

Utifrån detta perspektiv kommer nätet med tiden att utgöra en alltmer integrerad del 

av vår sociala verklighet. Det är inte så länge sedan vi klarade oss utomordentligt väl 

i vår interaktion med andra utan strömmande media, smarta mobiltelefoner och 

sociala nätverk, medan det idag förväntas av den sociala omgivningen att vi ska vara 

uppkopplade under hela vår vakna tid. Om man bara beaktar utvecklingen under de 

senaste 15-20 åren - en kort passus under modern tid - ter sig framtiden hissnande. 

Flera teoretiker inom samhällsvetenskapen går ännu längre i den tankegången och 

menar att samhället de facto har genomgått en fundamental förvandling eller 

paradigmskifte mot en ny social ordning i vilken studieobjektet för denna uppsats 

kan skönjas, nämligen ”informationssamhället”. 

1.1 Bakgrund 

 

På uppdrag av Förenta staternas näringsdepartement (DOC2) inordnades i slutet 

av 90-talet flera av Internets många institutioner under en gemensam global 

byråkrati för att lösa administrativa och tekniska problem som uppstått i samband 

med Internets expansion, då särskilt tilldelningen av immateriella 

Internetresurser, såsom IP-adresser och domännamn, samt ansvaret för rot-

servrarna, dvs. den högsta hierarkin i domännamnssystemet (eng. root 

authority). Genom dessa strategiska funktioners vitala betydelse för ett 

fungerande Internet förfogar den amerikanska staten den definitiva kontrollen 

över vad många anser vara en global företeelse (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur 2011).  

 

Paraplyorganisationen3 för den nya ordningen tilldelades namnet ”Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers” (ICANN) inom vilken ”Internet 

Assigned Numbers Authority” (IANA), som ansvarade för den tekniska 

förvaltningen av de Internets strategiska resurser, blev en underordnad del 

(ICANN 1998, IANA 2011). Även om Clinton4-administrationens avsikter var 

huvudsakligen goda, bl.a. avskaffandet av det privata monopol som hade skapats 

kring domännamnen: .com, .net och .org i början av 90-talet, tog man beslutet 

                                                      
2 U.S. Department of Commerce.  
3 Därför även kallad “ICANN-sfären” i denna uppsats. 
4 William Jefferson "Bill" Clinton, USA:s president 1993-2001 (The White House 2012). 
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utan hänsyn till intressenter och deltagare från stora delar av världen som faktiskt 

hade en roll att spela i Internets utveckling.  

 

Flertalet av de institutioner som inlemmades i ICANN-sfären hade kommit att 

präglas av en kultur som till stor del byggde på en anglo-amerikansk akademisk 

tradition5, där begrepp såsom öppenhet, dialog, pragmatism och konsensus 

bildade värdegrunden. Anledningen var att nätets grundare och pionjärer inom 

informations- och kommunikationstekniken (IKT), vilka ansvarade för den dagliga 

driften samt det tekniska standardiseringsarbetet och sedermera kom att utöva 

stort inflytande på regleringen av nätet, utgjordes till stor del av akademiker vid 

de amerikanska universiteten.  

 

Den spanske sociologen Manuel Castells (2001:47) beskriver kärnfullt 

uppkomsten av en ”Internetkultur” med rötterna i den västerländska 

forskartraditionen och dess historiska relevans i sin bok om ”Internetgalaxen”: 

 

―Internetkultur är kulturen hos internets upphovsmän. Med kultur förstår jag en 

uppsättning värderingar och föreställningar som präglar beteendet. Upprepade 

beteendemönster skapar vanor som upprätthålls av både institutioner och 

informella sociala organisationer. Kultur är något annat än ideologi, psykologi och 

individuell representation. Explicit kultur är en kollektiv konstruktion som 

överskrider individernas preferenser samtidigt som den påverkar praktiken hos 

deltagarna, i detta fall internets producenter och användare.‖ 
  

Begynnelsen till en konsensusorienterad ”Internetkultur” med ett pragmatiskt 

förhållningssätt till att lösa konkreta problem kunde alltså spåras tillbaka till de 

traditioner och värderingar som hade internaliserats hos nätets grundare (Castells 

2001:51). Således kom dessa ”Internets fäder” – för prominenta kvinnor lyser 

med sin frånvaro i historieskrivningen – att få oproportionerligt stor makt över 

institutionaliseringen av nätet. I en vidare kontext kunde man även härleda de 

antiauktoritära och frihetsomhuldande dragen i denna ”kultur” från Vietnam- och 

hippierörelsen, vilken präglade unga amerikaner mot slutet av 1960-talet och i 

början av 1970-talet (Castells 2001:36; Goldsmith & Wu 2008:17-22). Detta 

faktum är något av en paradox med tanke på Internets första tid som ett 

försvarspolitiskt projekt från kalla krigets dagar. 

 

Allt sedan mitten av 90-talet när kommersialiseringen av Internet tog fart fick 

även andra aktörer allt större inflytande inom nätets maktsfärer. Det gällde 

                                                      
5
 Sju av åtta “Ivy League”-universitet grundades under den brittiska kolonialtiden (Wikipedia 2013). 

”Ivy League” är en benämning på de mest anrika universiteten i USA, analogt med Oxford och 
Cambridge i England respektive Lunds och Uppsala universitet i Sverige.  
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framförallt dåtidens världsledande företag inom IKT - initialt Apple, Cisco, IBM, 

Intel, Microsoft, och senare även Yahoo och Google - samt operatörerna av de 

globala kommunikationsnäten, varav en stor del representerades av de nationella 

telefonbolagen. Emellertid fortsatte flertalet nationalstater, framför allt inom det 

forna östblocket samt tredje världen, och en stor del av det globala civilsamhället 

– däribland fattiga och lågutbildade grupper - att vara marginaliserade vad gällde 

inflytande över den fysiska infrastrukturen, internetstandarder och det 

administrativa regelverket. Denna strukturella och institutionaliserade 

marginalisering av vad jag har kallat ”marginaliserade aktörer” utgör kärnan i min 

uppsats. 

 

Konferenserna inom ramen för ”The World Summit on the Information Society” 

(WSIS) i Genève 2003 respektive Tunis 2005 utgjorde således ett konkret försök 

från Förenta nationernas sida - i egenskap av internationell organisation som 

verkar för världsfred och samarbete stater emellan - att sammanföra 

representanter från nationalstater, privat sektor, civilsamhället och, inte minst, 

FN:s olika organ i syfte att upprätta en dialog mellan parterna. I första hand 

avsågs ett meningsutbyte om förutsättningarna för ett framtida globalt 

informationssamhälle, där mångfalden florerade och inte bara västerlandets 

intressen premierades. Min analys av WSIS-processens resultat inriktar sig därför 

på eventuella strukturella förändringar som kan ha underlättat för 

”marginaliserade aktörer” att göra sig gällande i ett öppnare och inkluderande 

globalt informationssamhälle. 

1.2 Avgränsningar 

Det ”Internet” som berörs i denna uppsats är i högsta grad socialt konstruerat. 

Nätet är framförallt ett medium för mänsklig interaktion, där de sociala nätverken 

i stor grad har blivit mer betydelsefulla än de fysiska. En aspekt som har 

debatterats flitigt bland framstående teoretiker inom samhällsvetenskapen sedan 

slutet av 70-talet är till vilken grad innovationerna inom IKT, exempelvis den 

integrerade kretsen (”mikrochipset”), introduktionen av hemmadatorer (”PC:n”) 

eller utbyggnaden av fibernäten (”bredbandet”), har förändrat någonting 

fundamentalt i det moderna samhället. Det man begrundar är framförallt vilken 

betydelse kommunikationen över datanätverken - med dess accentuering av 

begreppet ”digital information” - får för samhällsstrukturerna samt dess 

institutioner i en vidare kontext (Webster 2006:2-3).  
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Bland teoretikerna råder det i stort enighet om att ”information” tillför något nytt 

till vår uppfattning om det moderna samhället. Däremot råder det skilda åsikter 

huruvida samhället har trätt in i en ny socio-ekonomisk fas eller endast erfarit en 

accelererad ”informatisering” av rådande förhållanden. I grova ordalag kan man 

säga den ena falangen framhåller ett radikalt skifte av något slag - analogt med 

den historiematerialistiska skrivningen om den industriella kapitalismens 

uppkomst - mot en ny ordning, medan den andra betonar kontinuiteterna från 

historien när vi går mot en alltmer globaliserad värld och ser den rådande 

ordningen, där västerländska intressen och det kapitalistiska systemet dominerar, 

i det ”informatiserade samhället” (Webster 2006:6-7, 269-271). Även om några 

teorier berörs senare, främst för att skapa förförståelse inför analysen av WSIS, 

ska inte uppsatsen ses som en inlaga i denna debatt.  

 

Oavsett om vi talar om ”informationssamhället” eller det ”informatiserade 

samhället” är mitt mål i första hand att problematisera de s.k. marginaliserade 

aktörernas roll i denna ordning. I första hand behandlas marginaliseringen av 

nationalstater samt FN och dess organ. Redan här vill jag betona att min 

infallsvinkel präglas av ett makroperspektiv. De ”marginaliserade aktörerna” är 

m.a.o. ett samlingsbegrepp för deltagare i en global geopolitisk ordning, där makt 

och kontroll över Internet har monopoliserats av nationalstater i väst, i första 

hand USA, samt västerländska institutioner och företag.  

 

De starka spelarna förutsätts vara USA i egenskap av Internets ”ägare” samt, i 

mindre mån, övriga västmakter genom dess bidrag till forskningen inom IKT och 

stora ekonomiska betydelse för världsekonomin. Vidare finns det ett antal 

organisationer med ansvar för standardiseringsarbetet, regleringen och 

förvaltningen - oftast med civilrättslig hemvist i USA - som har växt fram i 

samband med institutionaliseringen av nätet. Även de globala operatörerna av 

fasta och mobila nätverk samt multiinternationella företagen inom IKT-sektorn 

tillhör denna grupp, eftersom de har resurser att både styra den tekniska 

utvecklingen och påverka den lagstiftade makten i de stora ekonomierna (läs: 

Nordamerika & Europa). De marginaliserade aktörerna förutsätts vara 

nationalstater med begränsade ekonomiska resurser samt FN-systemet, vilket inte 

uppmärksammade Internets institutionalisering förrän användningen av Internet 

började bli utbredd bortom Nordamerika och Europa.  
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Ofta i WSIS-sammanhang framförs begreppet ”global digital klyfta” (eng. digital 

divide6) som ett uttryck för nord- och sydproblematiken inom ramen för det 

globala informationssamhället, dvs. klyftan mellan de länder som har tillgång till 

Internet och de som inte har det. Drori (2006:5-6) utvecklar begreppet ytterligare 

från endast en endimensionell definition gällande materiell ojämlikhet mellan, i 

detta fall, nationalstater till att även inbegripa dikotomin: centralitet kontra 

marginalitet. Samtidigt som den nya digitala revolutionen, parallellt med 

globaliseringen, koncentrerar finansiell, kulturell och militär makt till ett fåtal 

världsmetropoler, möjliggör den också uppkomsten av små enklaver av 

produktionsenheter i tredje världen, vilket i förlängningen förstärker den 

materiella stratifieringen även mellan stater i periferin. Från detta perspektiv är 

det av yttersta vikt att fattiga länder tar del i det globala informationssamhället 

och att den fysiska infrastrukturen byggs ut i dessa. Eftersom den digitala klyftan 

utgör ett så pass centralt begrepp i WSIS-processen måste en uppsats i ämnet 

också beröra detta. Den s.k. inhemska digitala klyftan, m.a.o. diskrepanser i 

Internetanvändningen mellan sociala strata inom specifika länder, får däremot litet 

utrymme i texten. Dessutom begränsas diskursen om konflikten mellan nord- och 

syd till att framförallt gälla FN:s millennietoppmöte i New York samt de s.k. 

millenniemålen.  

 

Det är även viktigt att betona att, även om det skulle vara fullt möjligt att tillämpa 

dimensionen ”könsmakt” i analysen, så ingår inte genusperspektivet som 

utgångspunkt för min benämning ”marginaliserade aktörer”. I först hand avses 

den geopolitiska dimensionen mellan nationalstater och transnationella 

institutioner. 

1.3 Problembeskrivning 

Utgångspunkten för uppsatsen är att den rådande maktordningen definierar och 

ger uttryck för betingelserna för ett globalt informationssamhälle. I synnerhet när 

det gäller Internets institutionalisering materialiserar sig en maktstruktur eller 

ekonomi, om man så vill, med givna spelregler till vilka alla parter måste förhålla 

sig. Endast utifrån sin givna position i maktstrukturen skapas mening i relation till 

den sociala verkligheten. Omedvetet låter man sig alltså infogas och bli en frivillig 

deltagare i den rådande ordningen. Man anpassas till normen genom att 

internalisera s.k. ”sanningsregimer” (eller diskurser), dvs. vad som är sant och 

                                                      
6 Enligt Diori (2006:3) användes begreppet “digital klyfta” för första gången i en rapport från 1999, 

författad av Larry Irving, den dåvarande statssekreteraren vid USA:s näringsdepartement. I rapporten 
diskuteras den inhemska digitala klyftan, medan begreppet i denna uppsats appliceras på global 
abstraktionsnivå.  
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falskt, rätt och fel, god eller dålig smak etc. Man kan säga att maktens diskurs 

genom sofistikerade mekanismer skapar individen (eller subjektet), samtidigt som 

individens normaliserade värderingar och sociala praktiker bidrar till 

maktstrukturernas reproduktion.  

 

Lilja & Vinthagen (2009:34) betonar betydelsen av ett ”kvalitativt” maktbegrepp 

istället för ett ”kvantitativt” i vilket det mätbara betonas: 

 

―Genom att etablera en föreställning om att maktordningen är rätt, naturlig, evig, 

helig, god, effektiv, oundviklig, oövervinnerlig, eller fördelaktig för människor kan 

underordnande förmås att se lydnad som en plikt, nödvändighet, intelligens eller 

mognad. Kunskap blir därmed en fråga om formande tekniker där en 

föreställningsvärld skapas som bevarar eller utvecklar makt. Genom maktdiskurser 

– ‖sanningsregimer‖ – sammankopplas idéer och praktiker utifrån maktens 

intressen. Maktkunskapen blir så mycket effektivare just genom att den inte 

behöver finnas någon konspiratör som styr. Ett nätverk av makttrådar utan ett 

enskilt stabilt centrum tränger igenom den samhälleliga kroppen.‖ 

 

Eftersom Internet styrs enligt den s.k. ”bottom-up”-modellen genom en 

distribuerad och rörlig maktstruktur - inte helt olik de fysiska nätverken - med 

många intressenter (eng. stakeholders) inblandade, passar det kvalitativa 

maktbegreppet bättre in i sammanhanget än det kvantitativa. ”Bottom-up” syftar 

på att konsensus måste uppnås bland deltagarna i beslutsprocessen innan beslut 

tas (Jonson 2010:24). Däremot förefaller det vara något av en paradox att 

diskursen inom modellen är starkt präglad av västerlandets intressen och 

värderingar. Makten uttrycks således i form av en ”sanningsregim” vilken får till 

följd att vissa aktörer marginaliseras eller helt utestängs. Följaktligen blir 

intressant att förstå innehållet i en sådan diskurs genom att observera hur 

ramarna och agendan konstruerats och, framförallt, vilka som erhåller svag roll i 

diskursen eller stängs ute från att delta i den. 

 

Den franske idéhistorikern Michel Foucault intresserade sig för relationen mellan 

makt och kunskap och dess anknytning till den sociohistoriska kontext i vilken den 

uppstod. Genom begreppet ”maktens diskurs” försöker han synliggöra hur 

institutioner och organisationer är centrala i skapandet av vissa sätt att tänka och 

tala inom olika områden, exempelvis kriminalvården och psykiatrin (Miegel & 

Johansson 2002:206). En annan viktig aspekt av denna s.k. diskurs är dess bidrag 

till reproduktionen samt bekräftelsen av de förhärskande maktförhållandena.  Om 

Foucault hade levat idag skulle han ha konstaterat att det skapats en diskurs kring 

Internet i egenskap av ett socialt ordnat fenomen. Informationssamhället hade 
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m.a.o. fått sin egen diskurs, eller om man så vill, en ”nätets diskurs” som 

uttryckte maktförhållandena inom given social struktur. 

 

Centrala teman i en ”nätets diskurs” är beskaffenheten hos informationssamhällets 

maktstrukturer, dvs. krafterna som definierar diskursen, och vidare, vilka grupper 

som låter sig domineras av den samt vilka som utesluts från den. I uppsatsens 

historikavsnitt försöker jag förklara hur Internets pionjärer från ett väldigt tidigt 

skede deltog i utformningen eller en institutionalisering av en distribuerad 

maktstruktur som speglade nätverket man byggde och var unik på så sätt att den 

utgjorde någon form av självreglerande, konsensusdemokrati7 - den s.k. ”bottom-

up”-modellen. Vad man kanske inte förstod då, oavsett de goda avsikterna, var 

att institutionaliseringen gav upphov till en ”nätets diskurs”, som faktiskt uteslöt 

stora delar jordens befolkning från inflytande i frågor gällande Internet och, i 

förlängningen, informationssamhället.  

 

De mest vitala aspekterna för WSIS-processen utgjorde 1) reellt inflytande - helst 

på lika villkor med väst - rörande Internets reglering och styrning, 2) utbyggnaden 

av den fysiska infrastrukturen samt 3) användarnas rätt till information och 

kunskap (Bygrave & Bing 2009:216-217). Avsikten med denna uppsats är att 

undersöka huruvida FN-konferenserna lyckades introducera marginaliserade 

aktörers perspektiv med avseende på punkterna 1 & 2 i en etablerad västcentrisk 

diskurs gällande informationssamhället. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka om WSIS-processen verkligen lyckades i uppsåtet att 

ge marginaliserade aktörer strukturellt inflytande gällande styrningen av Internet 

samt tillfört dimensioner av digital solidaritet och internationalisering till den 

diskurs som historiskt har dominerats av västerlandet, i synnerhet USA, eftersom 

vitala institutioner med hemvist i landet förvaltar Internets strategiska resurser, 

bl.a. IP-adresser och roten (högsta nivån) i domännamnshierarkin. Det specifika 

målet gäller således huruvida FN och ”resten av världen” lyckades genom WSIS-

processen att påverka diskursen om informationssamhället och därigenom få reellt 

inflytande över Internets styrning (eng. Internet governance) och bidra till dess 

internationalisering. Frågeställningar är följande: 

 

 Vem eller vilka dominerar diskursen, dvs. hur ser informationssamhället ut? 

                                                      
7
 Internets standardiseringsorgan IETF:s informella slogan sedan 1992: “We reject: kings, presidents, 

and voting. We believe in: rough consensus and running code‖ (Clark enl. Hoffman & Harris 2006:5) 
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 Vilka är det som domineras? 

 Genom vilka mekanismer styrs de?  

o Normer 

o Formella regelverk 

o Finansiella tillgångar 

o Know-how 

o Agendor (”utestängingsprocedurer”) 

 Vem eller vilka stod bakom WSIS-initiativet?  

 Vilka var motiven? 

 Vad var ambitionerna med WSIS? 

 Vad blev utfallet? Och varför? 

 

Grundläggande för analysen är att WSIS-dokumenten kodifierar den diskurs om 

informationssamhället till vilken alla deltagare vid tidpunkten för konferenserna, 

även de institutionellt marginaliserade, kunde förhålla sig. Mot denna bakgrund 

försöker jag tyda om nya maktförhållanden och reella institutionella förändringar 

skapades genom WSIS-processen för att nå upp till ambitionerna om ett rättvisare 

och inkluderande globalt informationssamhälle. 

1.5 Materialreflektioner 

Ett av de stora problemen med studieobjekten ”Internet” och 

”informationssamhället” är att källor och referenser inom ämnesområdet kan 

snabbt bli föråldrade på grund av den tekniska utvecklingen. Ett exempel är hur 

debatten kring fildelningen har dämpats i takt med att lagliga alternativ, såsom 

Netflix, Spotify, Itunes etc., blivit gångbara. Det teoretiska ramverket för min 

analys påverkas dock i mindre grad av dilemmat eftersom den förhåller sig till den 

diskurs om informationssamhället som rådde vid tidpunkten för WSIS-processen. 

Bortsett från litteratur rörande analys- och metodmomenten publicerades de 

senaste upplagorna till de mest betydelsefulla böckerna som ligger till grund för 

historiken och teoriavsnitten kring eller efter perioden för WSIS. Manuel Castells 

bok om ”Internetgalaxen” (2001) utgavs något före WSIS-konferensen 2003 i 

Genève, men togs med eftersom den utgör en lättfattlig introduktion till 

Internetforskningen och på ett förträffligt sätt kopplar Internets institutionalisering 

till det akademiska ursprunget och den amerikanska statsapparaten. En del av 

forskningen vilken åberopas i teoriavsnittet gällande den digitala klyftan är också 

äldre än den första WSIS-fasen, fast det är tvivelaktigt att det faktumet skulle 

hämma den konceptuella förståelsen av fenomenet. Empiriska data har emellertid 
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hämtats från senare källor eller, vid behov, kontinuerligt uppdaterade databaser 

från Världsbanken och, i mindre omfattning, United Nations Development Program 

(MDG Monitor). 

1.6 Uppsatsdisposition 

Uppsatsen är strukturerad enligt följande disposition: 

 

 I kapitel två återges historiken för Internets uppkomst och 

institutionalisering. Vidare avhandlas kopplingen till en västcentrisk och 

teknomeritokratisk diskurs som i denna uppsats antas ha marginaliserat 

vissa aktörer i informationssamhället. Därefter summeras bakgrunden till 

World Summit on the Information (WSIS) och den institutionella friktionen 

mellan två synsätt på Internets styrning inom FN-systemet respektive 

Internetsamfundet. Slutligen omnämns tidigare forskning i form av två 

studier relaterade till informationssamhället och specifikt WSIS-processen. 

 

 I kapitel tre redogörs det teoretiska ramverket för uppsatsen. Först ges en 

inblick i Michel Foucaults maktbegrepp för att relevantgöra den diskursiva 

representationen, dvs. WSIS-dokumenten, i relation till 

dominansförhållanden i informationssamhället. Sedan introduceras läsaren 

till diskussionen bland teoretiker om informationssamhällets betingelser 

och, i anslutning till detta, en något mer ingående redogörelse av Manuel 

Castells ”nätverkssamhälle”. I det tredje avsnittet återges två modeller för 

reglering i informationssamhället för att illustrera hur maktstrukturerna 

måste anpassa kontroll- och regleringsmekanismer till nya premisser. 

Medan den ena accentuerar kontrollsystemens hybriditet, specifikt 

hårdvara och mjukvara som ytterligare en metod för att styra individens 

värderingar och handlingar, framhäver den andra nationalstatens 

möjligheter till att effektivt styra aktörer genom olika strategier som inte 

nödvändigtvis utövas direkt mot dem. Till sist beskrivs olika perspektiv på 

den digitala klyftan och dess relevans inom det globala 

informationssamhället. 

 

 I kapitel fyra återges val av metod, en inblick i WSIS-processen samt 

analysinstrumentets konstruktion och tillämpning. Reflektioner gällande 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt etiska aspekter nämns i 

slutet av kapitlet. 
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 I kapitel fem genomförs en diskursanalys med utgångspunkt från WSIS-

processen. Det första momentet består till stor del av närläsning av alla 

WSIS-dokumenten i kontext av deras kronologiska ordning och inbördes 

kopplingar, medan det andra fokuserar på diskursiva brott till 

marginaliserade aktörers fördel (eller nackdel) i den slutgiltiga 

handlingsplanen genom tillämpning av analysinstrumentet. Därefter 

redovisas resultatet från analysen. 

 

 I kapitel sex återges en kort sammanfattning av uppsatsen samt utfallet 

från WSIS-processen med återkoppling till syfte och frågeställningar. 

Slutligen tillkommer egna reflektioner om WSIS-processens relevans för 

det globala informationssamhället. 

1.6.1 Kommentarer 

 

Vanliga begrepp i dessa sammanhang är bl. a. ”tjänstesamhället”, 

”nätverkssamhället”, ”kunskapssamhället”, ”IT-samhället”, ”det post-industriella 

samhället” och ”informationssamhället”. Det senare, dvs. den svenska 

översättningen av ”Information Society”, vilket förekommer uteslutande i 

dokumenten från WSIS-konferenserna, verkar av den anledningen lämpligast för 

uppsatsen. Oavsett hur man definierar det samhälle som idag präglas av 

kommunikationsmediet ”Internet” kommer det att genomsyras av formella samt 

informella maktförhållanden, vilka på samma gång definierar 

informationssamhällets kärna. Här spekulerar jag i att representanter och 

tjänstemän från Förenta nationerna, kanske omedvetet, valt lyfta att fram 

”information” i egenskap av en ”resurs”, till vilken stater, institutioner eller 

individer har ett direkt förhållande, vare sig det gäller tillgänglighet, flöden eller 

innehåll.  

 

Drori (2006:9) för ett liknande resonemang i motivationen till hennes val av ”IKT8” 

framför andra akronymer med avseende på digital teknik i allmänhet. Hon menar 

att konnotationen framhåller den sociala interaktionen över vad som annars är ett 

tekniskt informationssystem. Användningen av ”IKT” skiftar således fokus från 

basstationer, nätverksutrustning, växlar och optisk fiber till någonting 

betydelsefullt i sociala sammanhang. Andra förkortningar kan förekomma i 

uppsatsen, men i stort, eftersom jag instämmer med hennes logik, försöker jag 

                                                      
8
 Information- och kommunikationsteknik (eng. ICT) 
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hålla mig till just ”IKT”. I regel - oavsett den specifika termen i den löpande 

texten: ”Internet”, ”nätet”, ”nätverket”, ”IKT” etc. - är det alltid den sociala 

dimensionen i informationssamhället som utgör uppsatsens studieobjekt.  
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2 Historik och tidigare forskning 

2.1 Internets institutionalisering  

2.1.1 I begynnelsen 

 

Det florerar flera versioner om historien som ledde fram till den dagen i september 

1969 då uppstartandet av ARPANET - datanätverket vilket kom att utgöra embryot 

till dagens Internet - påbörjades. Gemensam nämnare för de flesta av dessa är att 

kapprustningen mellan de två supermakterna under kalla krigets dagar, USA och 

Sovjetunionen, frigjorde avsevärda ekonomiska resurser till forskning- och 

utveckling (FoU) med försvarspolitiska förtecken. I denna kontext är det inte helt 

förvånande att amerikanarna år 1958 grundade Advanced Research Projects Agency 

(ARPA9) som en direkt respons till uppskjutningen av den första satelliten, ryska 

Sputnik I. Avsikten var att skapa var ett civilt forskningsinstitut, finansierat av 

Förenta staternas försvarsdepartement (DOD10), med uppgift att stödja FoU som på 

längre sikt kunde appliceras för militära ändamål (Bygrave & Bing 2009:19).  

 

Avdelningen inom ARPA som senare skulle utveckla ARPANET, Information 

Processing Techniques Office (IPTO), etablerades 1962 för att bedriva forskning om 

interaktiv dataanvändning. Exempel på forskningsområden kunde vara delning av 

processorkraft mellan olika användare eller interaktion mellan människa och maskin 

genom det grafiska gränssnittet. På initiativ av avdelningens chef, J.C.R. Licklider, 

skapades så småningom ett nätverk, i vilket IPTO utgjorde navet, för institutionerna 

som deltog aktivt i forskningen. IPTO kom således att agera katalysator för 

instiftandet av data- och systemvetenskapliga institutioner vid en rad amerikanska 

universitet, bl.a. University of California at Los Angeles (UCLA), Berkley, Stanford 

och Massachusetts Institute of Technology (MIT), där Licklider själv hade skolat om 

sig från psykolog till datalog. Han döpte - något skämtsamt - detta nätverk av 

framstående dataloger till ”Intergalatic Computer Network” (Bygrave & Bing 

2009:20ff). 

 

Denne Licklider anses av många dataloger vara en viktig visionär under Internets 

tidiga dagar eftersom han var den förste som dokumenterade formuleringar kring ett 

universellt nätverk: 

                                                      
9 ARPA är numera kanske mer känt vid namnet DARPA, där bokstaven ”D” för ”Defense” har lagts till 

den ursprungliga akronymen. Institutets uppgift är fortfarande densamma som när det grundades i 
slutet av 50-talet (DARPA 2010). 
10 U.S. Department of Defense 
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―It seems reasonable to envision, for a time 10 or 15 years hence, a ―thinking 

center‖ that will incorporate the functions of present-day libraries together 

with anticipated advances in information storage and retrieval and 

the symbiotic functions suggested earlier in this paper. The picture readily 

enlarges itself into a network of such centers, connected to one another by 

wide-band communication lines and to individual users by leased-wire services. 

In such a system, the speed of the computers would be balanced, and 

the cost of the gigantic memories and the sophisticated programs would be 

divided by the number of users‖ (Licklider 1960:8). 
 

Mot mitten av 60-talet krävde institutionerna inom IPTO:s kontaktnät så pass 

mycket processorkraft till sina matematiska beräkningar att ett antal nyckelpersoner 

vid avdelningen började se fördelar med att bygga ett gemensamt datanätverk - det 

s.k. ”ARPANET”. Dels skulle det bli mer kostnadseffektivt att utnyttja gemensamma 

dataresurser och dessutom kunde dubbelarbete undvikas genom forskarnas 

möjlighet till att snabbare ta del av varandras resultat (Bygrave & Bing 2009:20ff).  

 

År 1967 offentliggjordes planerna för datanätverket vid en konferens i Gatlingburg, 

Tennessee, och redan två år senare, närmare bestämt i augusti 1969, levererades 

den första nätverksutrustningen till UCLA (Bygrave & Bing 2009:22ff, ISOC 2010). 

Några månader senare omfattade datanätverket fyra noder: 1) University of 

California at Los Angeles (UCLA), 2) Stanford Research Institute (SRI), 3) University 

of California at Santa Barbara (UCE) och 4) University of Utah (UTAH).  

 

ARPANET byggdes därefter ut i snabb takt och fram till juli 1970 utökades nätverket 

med ytterligare fyra noder, bl. a. Massachusetts Institute of Technology (MIT) på 

USA:s östkust, för att tre år senare omfatta totalt 35 noder. Detta inkluderade även 

en på Hawaii som kopplades upp via satellit (Bygrave & Bing 2009:24ff).  
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Kartan illustrerar nätverkets omfattning i juli 1977: 

 

FIGUR 1: Karta över ARPANET, juli 1977 (ARPANET Completion Report 1978) 

 

Vid denna tidpunkt - åtta år efter de första nodernas uppstart - kan man konstatera 

endast två noder hade lokaliserats utanför USA:s gränser, en vardera i Norge 

(NORSAR11) respektive Storbritannien (University College of London). Valet av dessa 

platser utgick både från försvarspolitiska såväl som vetenskapliga överväganden 

(Kirstein 1998:2).  NORSAR hade upprättats av norrmännen i slutet av 60-talet efter 

en överenskommelse med USA om att bygga ut övervakningen av framtida 

provstoppsavtal med Sovjetunionen längs landets nordvästra flank. Den 

transatlantiska satellitlänken mellan USA och Norge, som vid denna tid faktiskt gick 

via den nordiska satellitstationen i Tanum, Sverige, föreslogs därför bli ett 

kostnadseffektivt sätt att koppla samman de brittiska akademiska nätverken med 

sina amerikanska motsvarigheter (Nedgård 2005, NORSAR 2010). 

 

Det utgjorde absolut ingen slump att amerikanarna anslöt de brittiska akademiska 

nätverken till ARPANET. Vid National Physical Laboratory (NLP) utanför London hade 

walesaren Donald Davies12 och hans grupp dataloger byggt, ett mindre ansenligt, 

dock konceptuellt viktigt nätverk i slutet av 60-talet, parallellt med amerikanarnas 

ARPANET.  Eftersom båda nätverken byggde på samma, revolutionerande 

”paketväxlande” teknik (eng. packet-switching13) fanns det tidigt en ömsesidig 

önskan om att koppla samman de två nätverken via en transatlantisk länk. Davies 

                                                      
11 Norwegian Seismic Array (Norsar 2010) 
12 En av uppfinnarna av den paketväxlande tekniken (National Physical Laboratory 2013) 
13 ”Paketväxling” representerar ett paradigmskifte inom IKT eftersom då man frångår modellen där en 
dedikerad uppkoppling (eng. curcuit) behövs för att upprätta kontakt mellan två noder. 
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hade inte möjlighet att delta i projektet pga. andra åtaganden, därför fick Peter 

Kirsteins forskargrupp vid University College of London (UCL) kring 1970 överta 

ansvaret för vad som skulle bli den brittiska delen av ARPANET (Kirstein 1998:4). 

Samarbetet mellan Storbritannien och USA kan även ses i ljuset av att man sedan 

andra världskriget hade upprättat ett nära informationsutbyte inom det 

försvarsindustriella komplexet. De mest flagranta exemplen är Storbritanniens 

deltagande i ”Manhattanprojektet” samt de första brittiska kärnvapensystemen, som 

med god hjälp från amerikanarna, togs fram på 50- och 60-talen (Los Alamos 

National Laboratory 2012).   

 

Mot slutet av 70-talet var ARPANET fortfarande ett projekt med försvarspolitiska 

förtecken. Vid denna tidpunkt fanns det över 100 datavetenskapliga institutioner vid 

de amerikanska universiteten, fast endast 15 av de drygt 60 noderna hade 

lokaliserats där. I regel fick man alltså inte ansluta sig till nätverket om ingen ARPA-

finansierad forskning bedrevs vid institutionen. ARPANET hotade därigenom att 

splittra forskningssamfundet i två grupper: de som hade tillgång till nätverket och de 

som inte hade det. Situationen föranledde de amerikanska lärosätena att bygga ett 

eget akademiskt nätverk, Computer Science Research Network (CSNET), med 

ekonomiska medel från National Science Foundation (NSF). Skapandet av CSNET 

innebar även att ARPANET genomgick en stor förändring i och med att all hemlig 

militär kommunikation isolerades i en egen del, MILNET. I juli 1983 bestod CSNET av 

mer än 70 geografiska platser för att fem år senare omfatta i princip alla 

datavetenskapliga institutioner i USA (Bygrave & Bing 2009:31-32).  

 

Ett par år senare skulle NSF ta de första stegen mot att bygga det vi idag har gett 

benämningen ”Internet”14. Genom att koppla samma fem viktiga centra med 

superdatorer skapades ett nationellt nätverk, NSFnet, som kom att utgöra ett s.k. 

backbone-nätverk15 med stor kapacitet (bandbredd) mot vilket de andra mindre 

nätverken anslöts. Eftersom de regionala akademiska näten till en början erbjöds att 

koppla upp sig till självkostnadspris kunde man kostnadseffektivt nå dataresurser, 

inte endast inom NSFnet, utan även inom varandras nät (Bygrave & Bing 2009:31-

32).  

 

I Sverige, liksom i resten av Europa, tog man liknande statsfinansierade initiativ för 

att ansluta de nationella lärosätena till varandra. KTHs center för 

                                                      
14 I mitten av 80-talet anammades distinktionen mellan ”internet” (gement ”i”) och ”Internet” (versalt 
”I”). Den förra syftade generellt på ett nätverk som använde protokollet TCP/IP, medan den senare 

avsåg det publika, federalt sponsrade nätverket (Bygrave & Bing 2009:31-32). 
15 Benämningen syftar bokstavligen på ”ryggradsnätverket” som kopplar ihop alla andra nätverk (eng. 
backbone) 
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nätverksoperationer i Stockholm (KTHNOC16) utgjorde under 80-talet navet i det 

svenska akademiska nätverket, Sunet, som i sin tur var en del av det nordiska 

samarbetet, Nordnet. År 1988 kopplades Nordnet upp mot de amerikanska näten via 

NSFnet och i samband med det började man förmedla Internettrafik i reguljär drift. 

Uppskattningsvis 200 datorer var anslutna till Sunet vid den här tiden. Vidare ansågs 

det nordiska samarbetet så pass tekniskt avancerat att man fick tillstånd från IANA 

att sätta upp den första DNS rotservern utanför USA (Hamngren et al 2009:14-15, 

209). Den hamnade till slut i Stockholm, vilket kanske var symptomatiskt med tanke 

på Sveriges framskjutna position inom IKT och, i synnerhet, telekom, där 

utvecklandet av mobila nät17 blev en specialitet. 

 

En förutsättning för att kunna koppla upp sig mot NFSnet (eller ”Internet”) var att 

man hade implementerat protokollet TCP/IP18 inom sitt eget nätverk. Tim Wu drar 

paralleller mellan protokollet och esperanto i sin bok ”The Master Switch” 

(2010:196):  

 

―While there have been moments when it seemed that Esperanto might really take 

off – […] – Zamenhof‘s invention has not remotely become a universal language. 

Nonetheless, we live in a world in which his dream of a common tongue has been 

achieved – though not among humans, as he would have hoped, but among 

machines. It goes by a less hopeful sounding name, ―the Internet Protocol‖ or 

TCP/IP, but for computer users it has succeeded where Esperanto failed.‖ 
 

Precis som Wu poängterar i sin bok utgjorde valet av TCP/IP ett oerhört 

betydelsefullt ögonblick i Internets historia. Ursprungligen hade uppfinnarna, Vint 

Cerf och Bob Khan, bara haft i avsikt att koppla samman ett landburet, radio- 

respektive satellit-nätverk, men den flexibla teknologin gjorde det också möjligt att 

bygga världsomspännande ”network of networks”. Medan packetväxlingen gav 

upphov till att man kunde bygga distribuerade nätverk, där bandbredd delades 

mellan flera noder, kunde man nu ansluta dessa med hjälp av TCP/IP till s.k. 

”internet” (eller ”internetworks”). Protokollet blev de facto det ”kitt” som gjorde det 

möjligt för heterogena packet-växlade nätverk att kommunicera med varandra, 

samtidigt som noderna i de enskilda nätverken behövde applikationer som kunde 

prata det gemensamma ”språket”. Dessutom blev det fullt möjligt att trafik flödade 

från ett till annat nät över ett tredje, något som fundamentalt förändrade 

affärsmodellen för internationell kommunikation eftersom användarna av ett nätverk 

inte nödvändigtvis betalade för att få nyttja den (WU 2010:197-198)  

                                                      
16 Kungliga tekniska högskolans ”Network Operation Center” i Stockholm 
17 Exempelvis Ericssons AXE-växel för digital telefoni samt den svenska NMT-tekniken, som båda var 

banbrytande inom respektive område (Wikipedia 2013). I allmänhet var Ericsson en föregångare inom 
IP-tekniken i Europa (Hamngren et al 2009:26ff) 
18 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
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Bakgrunden till varför just TCP/IP valdes över ett rivaliserande protokoll: Open-

Systems Interconnection (OSI), vilket hade utvecklats av bl.a. 

standardiseringsorganet för telekomindustrin (ITU-T19), är komplex. Bygrave & Bing 

(2009:32-33) lyfter fram fyra aspekter som talade för protokollet: 1) den 

amerikanska militärens val av TCP/IP för ARPANET, 2) operativsystemet UNIX:s 

tidiga stöd för IP-nätverk, 3) den icke-proprietära, öppna standardiseringen av 

protokollet samt att 4) mjukvaran (eller ”protokollstacken”) var kostnadsfri.  

 

Wu (2010) betonar också den första tvingande aspekten - för att få vara med och 

leka på nätverket har du inget val annat än underkastelse till TCP/IP – men 

underskattar ändå inte ARPANET och sedermera Internets lockande kraft: 

 

―It was with that ultimatum that the Internet truly got started, as computer 

systems around the world came online. As with many new things, what was there 

at first was more impressive in a conceptual sense than in terms of bells and 

whistles, but as usual, it was the human factor that made the difference, as those 

who joined could suddenly email or discuss matters with fellow computer scientists 

– the first ―netizens‖. The Internet of the 1980s was a mysterious, magical thing, 

like a secret club for those who could understand it‖ (Wu 2010:202). 

 

Trots att man var fri att bygga ett isolerat internet på egna villkor ville de allra flesta 

ansluta sig till ”Internet” och implicit underkasta sig en regim gällande IP adresser 

och domännamn för att ta del av dess magi och obegränsade möjligheter. Redan då 

kunde man ana att ”Internet” skulle bli någonting större än endast en fysisk 

infrastruktur.  

 

Mot slutet av 80-talet hade NSFNET övertagit ARPANET:s roll som Internets 

backbone-nätverk eftersom det hade 25 gånger mer kapacitet än det gamla 

experimentella nätverket. Således reducerades ARPANET till ett av hundratals nät 

som vid det här laget omfattades av Internet (Bygrave & Bing 2009:36). När väl 90-

talet nalkades hade det släckts ned för gott, fast Internet levde vidare i en annan 

skepnad och det gjorde även de gamla idéerna om hur nätet skulle styras. 

 

2.1.2 Internetkulturen 

 

Redan vid ett tidigt skede i ARPA:s historia tog USA:s dåvarande försvarsminister 

Neal McElroy ett särdeles signifikant beslut för den ”Internetkultur” som skulle 

komma att präglas av ledorden: dialog, öppenhet, pragmatism och konsensus. Han 

                                                      
19 International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector (ITU 2012) 
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hade själv ingen militär bakgrund utan hade arbetat sig upp till direktör inom det 

privata näringslivet vid Procter & Gamble20. Erfarenheterna därifrån hade lärt honom 

vikten av oberoende forskning för att uppnå kvalitativa resultat. McElroy bjöd av den 

anledningen in forskare vid de amerikanska universiteten och forskningsinstituten, 

och inte från försvarsindustrin, till samarbete inom ramen för de projekt som leddes 

av ARPA. (Bygrave & Bing 2009:18ff).  

 

Det är således symptomatiskt - och tvärtom till den allmänna uppfattningen om 

ARPANET:s tillkomst för utvecklandet av kommunikationer som kunde motstå 

kärnvapenangrepp - att datanätverket utvecklades av IPTO för att dela datortid 

mellan anslutna datafaciliteter och forskargrupper (Bygrave & Bing 2009:8, Castells 

2001:22). Det är förvisso korrekt att projektet finansierades av 

försvarsdepartementet och den teoretiska modellen för den teknik, varpå man 

byggde ARPANET, utgick från ett problem relaterat till kommunikationen mellan 

baser med kärnvapenmissiler och kommandocentraler, men nätverket skapades i 

första hand för underlätta effektivt samarbete mellan ett antal amerikanska 

lärosäten. På så sätt kom värderingar och, inte minst, arbetssätt från den 

akademiska världen och inte det militärindustriella komplexet är genomsyra den 

miljö i vilken Internets pionjärer verkade. 

 

I sin bok om ”Internetgalaxen” beskriver Manuells Castells (2001:31) insiktsfullt den 

”kultur” som skapades kring ARPANET: 

 

‖Det [ARPANET] uttänktes, utformades medvetet och hanterades sedan av en 

beslutsam grupp av dataloger med en gemensam strävan som hade föga med 

militär strategi att göra. Det var rotfäst i en vetenskapsdröm om att förändra 

världen genom datorkommunikation, även om vissa av gruppens deltagare nöjde 

sig med att utveckla god datorvetenskap. I linje med universitetens tradition lät 

ARPANET:s skapare forskarstudenter medverka i utformningen av nätverkets 

centrala funktioner, i en atmosfär av helt avspänt säkerhetstänkande. Dit hörde 

användningen av ARPANET för studenternas personliga tjattande och, berättas 

det, diskussion om hur man skulle komma över marijuana. ARPANET:s 

populäraste sändlista var SF-LOVERS, det vill säga en kanal för sciencefiction-

entusiaster. Dessutom styrdes övergången till civilt och sedermera privat Internet 

av den nationella forskningsstiftelsen [National Science Foundation], i samarbete 

med en akademisk gemenskap av dataloger som genom åren hade vuxit upp kring 

IPTO. Många av dessa forskare hamnade under 90-talet i storföretagen.‖ 
 

Det var således i denna öppna, pragmatiska sociala kontext, där formaliteterna 

underordnade sig lösningarna, som de första Internetpionjärerna, av vilka den 

överväldigande majoriteten var amerikaner som skulle bli delaktiga i Internets 

                                                      
20

 P & G är ett av världens ledande konsumentvaruföretag och sysselsätter cirka 127 000 personer i 

över 80 olika länder (Procter & Gamble 2012). 
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insitutionalisering, formade sin värdegrund. Redan vid den här tidpunkten kunde det 

skönjas att framtidens Internet med alla dess institutioner skulle präglas av den 

amerikanska statens intressen, den amerikanska historieskrivningen, värderingar 

från den amerikanska forskartraditionen, det engelska språket, och ett västcentriskt 

perspektiv generellt. Där och då, om än med goda avsikter, skulle en stor del av 

världens befolkning systematiskt utestängas från delaktighet i utformningen av 

något som förr eller senare skulle fundamentalt förändra deras liv.  

 

2.1.3 Nya aktörer 

 

Prototypen till ett globalt ”Internet” hade förvisso förverkligats genom NSFNET, fast 

endast för icke-kommersiellt bruk. I början av 90-talet släpptes dock restriktionerna 

för kommersiella aktörer, men det var inte förrän 1995 som Internet blev ett 

affärsmässigt medium. Anledningen till denna fördröjning var saknaden av 

applikationer som gjorde det enkelt för allmänheten att nyttja nätet. Detta skulle 

dock förändras genom två revolutionerande innovationer: den ena var webbläsaren 

och den andra sökmotorn (Bygrave & Bing 2009:38).  

 

Trots att engelsmannen Tim Berners-Lee hade utvecklat ”World Wide Web” (WWW) 

redan 1990 tog det ytterligare några år innan Netscape i oktober 1994 lanserade sin 

webbläsare. Microsofts motsvarighet, Internet Explorer, skulle inte komma ut på 

marknaden förrän ett år senare, men, till skillnad från Netscape, ingick mjukvaran 

gratis i deras operativsystem Windows. Vad Berners-Lee och hans kollega vid 

CERN21, Robert Cailliau, hade gemensamt lyckats skapa var ett 

programmeringsspråk för att skriva webbsidor (HTML), ett protokoll för överföring av 

sidorna via TCP/IP (HTTP) och en enkel webbläsare med vilken informationen 

tolkades och visades på dataskärmen (Bygrave 2009:40). Det saknades däremot en 

teknik som kunde indexera innehållet på Internet och göra det sökbart. Detta var 

dock någonting som företaget Digital Equipment Corporation (DEC) lyckades med i 

stor skala mot slutet av 1995 och således lanserades söktjänsten AltaVista. Det var 

m.a.o. runt denna tidpunkt som det Internet vi känner till idag blev redo för nästa 

fas i dess historia, nämligen dess kommersialisering. 

 

I takt med att Internet började tilltala allt fler användare uppenbarade sig även 

möjligheter av att slå mynt av den nya tekniken. Fram till mitten av 70-talet 

dominerades dataindustrin och IKT-sektorn i USA av etablerade bolag med rötterna i 

den gamla ingenjörstraditionen från 1900-talets första hälft, t.ex. IBM, AT&T (Bell 

                                                      
21 “European Organization for Nuclear Research” i Genève, Schweiz (Wikipedia 2013) 
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Labs), Xerox (PARC22) och Hewlett-Packard. När väl introduktionen av PC:n tog fart i 

mot slutet av 70-talet och början av 80-talet började emellertid nya typer av 

entreprenörer att etablera sig på marknaden, av vilka Microsofts Bill Gates och 

Apples Steve Jobs är kanske de mest kända (Drori 2006:12-17,153ff). De flesta av 

dessa nya företag – Microsoft tillhör undantagen23 - etablerade sig i Silicon Valley, 

ett högteknologiskt kluster söder om San Fransisco på USA:s västkust. Där hade det  

växt fram en speciell företagaranda som också skulle prägla Internet-

entreprenörerna. Castells jämför denna anda med en föråldrad bolagskultur hos 

etablissemanget: 

 

‖Den [företagsandan – M.W.] skapar pengar ur idéer och varor ur pengar och gör 

både kapitalet ch den materiella produktionen beroende av tankekraften. 

Internetföretagarna är kreatörer snarare än affärsmän, ligger närmare 

konstskaparkulturen än bolagsvärldens traditionella kultur (Castells 2001:70).‖ 
 

Denna bild av internetentreprenören som kreatör är också passande för 

framträdande företagsledare inom industrin såsom Apples Steve Jobs, Netscapes 

Marc Andreessen, Googles Sergey Brin eller Sveriges egen Niklas Zennström, Skypes 

grundare. Listan skulle givetvis kunna vara längre, men räcker för att illustrera 

entreprenören i egenskap av innovatör av nya applikationer och förkunnare av det 

nya kommunikationsmediet och dess möjligheter.  

 

Det är dock aningen missvisande att endast betona entreprenörsandan hos 

Internetföretagarna. Den amerikanska sociologen Gili Drori (2006:133) gör även 

gällande kopplingen från storskaliga statsfinansierade forskningsprojekt - något hon 

kallar ”Big Science” [t.ex. ARPANET – M.W.24] - till uppkomsten av högteknologiska 

kluster, såsom Silicon Valley, inom ramen för den s.k. ”Triple Helix”-modellen. 

Genom en optimal kombination av insatser från stat, universitet och privat näringsliv 

skapades de rätta förutsättningarna för etablerandet av högteknologiska kluster på 

en faktisk fysisk plats. I fallet Silicon Valley utgjorde Stanford universitetet i Palo 

Alto, Kalifornien, i många år medelpunkten för en utveckling där enskilda 

forskningsprojekt så småningom skulle leda till en uppsjö av nya högteknologiska 

företag. Med hjälp av en liknande strategi kunde också den svenska staten 

tillsammans med framförallt Ericsson och KTH etablera Kista som ett av Europas 

ledande IKT-kluster (Drori 2006:36, Hamngren et al 2009:60-61, 77, 134, 155). Det 

är också mot den bakgrunden man kan sätta Silicon Valleys framskjutna plats i 

historieskrivningen om Internet i dess rätta sammanhang. 

                                                      
22 XEROX Palo Alto Research Center (Drori 2006:157) 
23 Huvudkontoret ligger i Redmond utanför Seattle. 
24 Vid Stanford Research Institute (SRI) fanns en av ARPANETs första fyra noder. 
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Parallellt med kommersialiseringen under 90-talet började Internets genomslag 

bland ”vanligt folk” också ge upphov till nya sociala uttryck, såsom virtuella 

gemenskaper och sociala nätverk. Det var i dessa kontexter som Internetentusiaster 

världen över började tala om ”Internet” i egenskap av någonting verkligt ”där ute”. I 

likhet med den moderna epokens upptäcktsresande, vilka gav sig ut i världen för att 

utforska de ”vita fläckarna” på kartorna, hade man upptäckt en plats i en virtuell 

värld – en ”cyberrymd” – där nya sociala erfarenheter kunde göras bortom tid och 

rum, något Castells inspirerades av när han utvecklade sina tankar om tidlös tid i 

”flödesrummet” kontra linjär tid i ”platsrummet”. Förenklat uttryckt är man antingen 

uppkopplad mot nätverket där allting sker samtidigt och lösryckt ur sitt kronologiska 

sammanhang, likt en osammanhängande och fragmentarisk musikvideo, eller så är 

man bortkopplad från det och därmed tillbaka i den fysiska verkligheten, i vilken tid 

och plats återigen får sin mening (Castells 1996, 2010:494-499).  

 

Ur ett annat perspektiv reflekterar Jon Bing, professor i rättsinformatik vid Oslo 

Universitet och känd för sitt aktiva deltagande i Internetsamfundet, i Bygrave & Bing 

(2009:46) över den första månlandningen 1969 i förhållande till sina egna 

erfarenheter i ”cyberrymden”: 

 

‖It has occurred to me that two months after Armstrong pronounced his famous 

words upon stepping onto the surface of the moon, the first IMP [ARPANETs första 

typ av ‖modem‖ – M.W.] was mounted at the University of California, Los Angeles. 

The event can be seen as the beginning of another journey, not through outer 

space, but through a type of inner space, cyberspace, or the space of information. 

This space includes knowledge, images, entertainment, facts, personal views – 

and it‘s as infinite as the human mind and human thoughts.‖ 
 

Från det socialkonstruktionistiska perspektivet skulle man kunna hävda att det är vid 

den här tiden kommunikationsmediet övergår från teknisk innovation (”internet”) till 

att objektifieras i en social verklighet (”Internet”). Ett tydligt exempel på detta är 

mötet mellan – vad Castells ger benämningarna - ”hackarkulturen” och 

”gemenskapskulturen”. I en tid då hackarkulturen ytterst var en virtuell gemenskap 

som fokuserade på programmering samt hade sina rötter i den öppna 

källkodsrörelsen25, utgjorde gemenskapskulturen en av de första sociala yttringarna 

för vad IKT möjliggjorde universellt på det mellanmänskliga planet. Castells går ett 

steg vidare i resonemanget: ‖Medan hackarkulturen tillhandahöll [en del av – M.W.] 

                                                      
25 Det finns egentligen ingen allmängiltig tolkning av ”öppen källkod”. Vissa licenser kräver att 
modifierad källkod görs offentlig, medan andra inte har detta krav. Den viktigaste aspekten är dock att 
programmerare samverkar öppet och transparent inom ramen en virtuell gemenskap i syfte att ta 

fram, underhålla samt förbättra mjukvara.  Några av dess främsta företrädare är finländaren Linus 
Torvalds, skaparen av operativsystemet Linux, och amerikanen Robert Stallman, grundaren av Free 
Software Foundation (Bygrave 2009: 139-140, Castels 2001:25-26). 
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de tekniska grunderna för Internet var det alltså gemenskapskulturen som formade 

dess sociala uttryck, processer och användning (Castells 2001:63).‖ 

 

Ett centralt inslag i detta möte mellan två världar var uppfattningen att 

”cyberrymden” kunde göras till någon form av utopi som, i förlängningen, måste 

skyddas mot statlig intervention och reglering. Denna nya virtuella värld skulle helt 

enkelt bli bättre plats än den materiella, i vilken kreativitet, ömsesidig respekt och 

yttrandefrihet blev ledorden i en slags frihetsideologi utifrån den nya teknikens 

premisser. Goldsmith & Wu (2008:27) beskriver det hopp som det nya 

kommunikationsmediet ingav 90-talets Internetfantaster:  

 

‖It was just a new means of communication. But the arrival of the Internet in the 

1990s tapped into something much deeper, causing many to hope that the new 

network might really change thing, somehow liberate us from the world we live in 

and even do something to change the human condition. Behind every vision of 

Internet utopianism lay the hope that connecting every human on earth might 

make the world a better place.‖ 

 

Eftersom de allra flesta till en början var amerikaner skulle de inspireras av 

frihetsidealen i den amerikanska konstitutionen26 och, i synnerhet, det s.k. första 

tillägget (eng. First Amendment), som värnade om medborgarnas oinskränkta rätt 

till yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet etc.  

 

En av de mest inflytelserika rörelserna i början av 90-talet var Electronic Frontier 

Foundation (EFF) som grundades av John Perry Barlow tillsammans med ett antal 

rika företagare inom IKT-branschen.  Barlow, som inte tillhörde datalogernas skrå 

utan snarare var en ”överliggare” från 60-talets hippierörelse, skrev regelbundet i 

tidningen Wired27 om sina erfarenheter i cyberrymden och fick på så sätt genomslag 

i egenskap av någon sorts ideolog i Internetkretsar. Det grundläggande temat i hans 

föreställningar om cyberrymden var den romantiserade bilden av de orörda 

vildmarkerna i 1800-talets ”Vilda Västern”, dit rättskaffens folk sökte sig i hopp om 

en bättre framtid. Denna vy håller för att vara sann att det finns ett axiomatiskt 

motsatsförhållande mellan frihet och välstånd, å ena sidan, respektive statlig 

reglering och beskattning, å den andra (Goldsmith & Wu 2008:17-19).  

 

Det är således knappast förvånande att Clintonadministrationens ratificering av en 

ny lag ”Communications Decency Act” (CDA), vars syfte avsåg att skydda barn och 

                                                      
26 John Perry Barlows ”A Declaration of the Independence of Cyberspace”, se 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html | 2013-01-05 
27 Grundad 1993, en av de första amerikanska månadstidningarna för Internetanvändare (Wikipedia 
2013, Goldsmith & Wu 2006:13). 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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ungdomar under 18 år från ”ting av ond sexuell natur” som fanns tillgängliga på 

nätet, provocerade Barlow och EFF (Castells 2001:176). Efter en längre juridisk 

process drev man ärendet ända till Högsta domstolen28, där man förklarade CDA-

lagen okonstitutionell och i strid med det först tillägget. Domslutet blev en symbolisk 

deklaration för yttrandefrihetens helgd i frågor gällande informationsutbyte över det 

nya mediet, paradoxalt nog en idé sprungen ur den västerländska upplysningstiden, 

vilken skulle komma att genomsyra många Internetentusiasters uppfattning om 

cyberrymden världen över (Goldsmith & Wu 2008:20-21).  

 

I samband med Internets internationalisering skulle dock den amerikanska 

jurisdiktionens allenarådande ställning i frågor gällande informationsutbyte över 

nätet och informationssamhället i allmänhet att ifrågasättas alltmer av den 

geopolitiska ordningen. ”Nätets diskurs”, i alla fall vid den här tidpunkten, lämnade 

litet utrymme för aktörer vilka antingen inte hade tagit del av den västerländska 

historieskrivningen eller internaliserat dess värderingar och ideal. Vidare kan det 

hävdas att frihetsideologin förstärktes av den arkitektur som fanns inbäddad i 

Internets applikationer, protokoll och fysiska infrastruktur29. Goldsmith & Wu 

(2008:23) menar att det fanns - även om nätets grundare hade kanske avfärdat 

koncept som ”cyberrymd” och ”virtuell verklighet” – en resonans mellan de öppna, 

decentraliserade aspekterna, i framförallt protokollet TCP/IP, och vad Barlow och 

hans likar predikade:  

 

‖In technical jargon, they [founders of the Internet - M.W.] created a network with 

‗open architecture‘, or ‗end-to-end‘ design. In nontechnical terms, the founders 

embraced a design that distrusted centralized control. In effect, they built strains 

of American libertarianism, and even 1960s idealism, into the universal language 

of the Internet‖. 
 

I denna kontext fanns det m.a.o. inga vattentäta skott mellan olika grupperingar av 

aktörer som deltog aktivt i vad som då utgjorde informationssamhället, både om 

man ser till de ansvariga för institutionaliseringen av Internet - det s.k. 

”teknikersamfundet” - eller cyberrymdens frihetsideologer. Castells sammanfattar 

denna växelverkan i en enda mening i sin bok om ”Internetgalaxen”: 

 

‖Internetkulturen är en kultur som består av tro på mänskligt framåtskridande 

[den positivistiska forskartraditionen – M.W.] genom teknik, tillämpad av 

hackargemenskaper som frodas i en fri och öppen teknologisk kreativitet, 

                                                      
28 U.S. Supreme Court 
29 Den amerikanske Harwardprofessorn Lawrence Lessig revolutionerade rättsinformatiken med sin tes 

om: ”Code is law”, dvs. premissen att Internets arkitektur - all hårdvara, mjukvara samt infrastruktur 
– kunde användas för att begränsa eller möjliggöra värderingar och sociala praktiker (Goldsmith et al 
2008:71) 
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inbäddad i virtuella nätverk som syftat till att uppfinna samhället på nytt och av 

penningstyrda företagare materialiserad i den nya ekonomin (Castells 2001:71).‖ 
 

Mot slutet av 90-talet hade informationssamhället emellertid nått en ny brytpunkt. 

Den nya ekonomin må ha visat sig vara en chimär när IT-bubblan sprack åren 2000-

2001, men revolutionen vad gällde användningen av Internet gick inte att ignorera. 

Enligt Världsbankens officiella statistik ökade antalet internetanvändare under 

perioden 1990-2000 från ungefär 2.6 miljoner till nästan 400 miljoner, av vilka 

nästan en tredjedel bodde i USA (The World Bank 2012). Vad som skulle bli 

signifikant för Internets utbredning in på det nya millenniet var faktumet att flertalet 

av de nya användarna vare sig identifierade sig med eller ens kände till den 

västerländska, och i synnerhet amerikanska, värdegrunden. 

 

2.1.4 Reglering och styrning av Internet30  

 

Allt eftersom ARPANET - embryot till vad som skulle bli Internet - växte i komplexitet 

framgick det för Internets pionjärer (”teknikersamfundet”) att administrationen och 

koordineringen av nätverket skulle kräva särskilda arbetsgrupper med mandat att ta 

beslut i frågor om operativt regelverk samt de tekniska aspekterna, exempelvis 

standardiseringen av applikationer och protokoll31 samt förvaltningen av Internets 

strategiska resurser32. Vid regelbundna möten, där både forskning och den dagliga 

driften diskuterades, förordades transparens och öppenhet i informationsutbytet 

enligt den forskartradition man anammat vid de amerikanska universiteten. Snart 

insåg man dock att beslutsordningen blev alltför formell och segdragen för den 

dynamiska miljö som utgjorde datalogernas vardag (ISOC 2010). Det skulle behövas 

reella institutioner som snabbt och pragmatiskt kunde hantera de frågor vilka låg 

utanför själva forskningsarbetet. Utmärkande för beslutsreglerna i dessa var att man 

genom öppna meningsutbyten försökte uppnå konsensus för att lösa specifika, 

vanligtvis tekniska, problem. Den s.k. ”bottom-up”-modellen33 kan te sig enkel och 

kanske något naiv, men, vad gäller tekniska spörsmål, har den varit ytterst 

framgångsrik. Internet i egenskap av ett ”nätverk-av-andra-nätverk” är oerhört 

komplext, antagligen det mest komplexa system människan någonsin skapat, och till 

denna dag fortsätter det att växa utan kollaps34. 

 

                                                      
30 Från engelskans ”Regulation” och ”Governance”. 
31 Förenklat uttryckt är protokollen det ”språk” applikationerna använder för kommunikationen 
sinsemellan över datanätverket. 
32 Definition: IP-adressering och Domännamnssystemet (DNS) (Jonson 2010:8)  
33 En annan benämning är ”ad-hoc-standardisering” (Jonson 2010:23) 
34 Internet består idag av över 400.000 IP-nätverk, se även http://aso.icann.org/internet-
community/routing-statistics/ ǀ 2013-01-06 

http://aso.icann.org/internet-community/routing-statistics/
http://aso.icann.org/internet-community/routing-statistics/
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Redan 1968 skapades den första arbetsgruppen, Network Working Group (NWG), 

vilken skulle sedermera bli något av en arketyp för Internets styrning och redan året 

därpå började man publicera informella memon under namnet ”Request for 

Comments” (RFC) (Bygrave & Bing 2009:24, ISOC 2010). Dessa RFC:er utgör 

fortfarande idag kärnan i teknikersamfundets standardiseringsarbete. Den förste 

personen med ansvar för dokumenten, Steve Crocker, har med egna ord beskrivit 

hur RFC-processen uppstod: 

 

―A month later, after a particularly delightful meeting in Utah, it became clear to 

us that we had better start writing down our discussions. We had accumulated a 

few notes on the design of DEL [ett dataspråk – M.W.] and other matters, and we 

decided to put them together in a set of notes. I remember having great fear that 

we would offend whomever the official protocol designers were, and I spent a 

sleepless night composing humble words for our notes. The basic ground rules 

were that anyone could say anything and that nothing was official. And to 

emphasize the point, I labeled the notes "Request for Comments."  I never 

dreamed these notes would distributed through the very medium we were 

discussing in these notes‖ (Reynolds et al 1987). 
 

Eftersom formen med RFC kom att bli något av en mall för beslutsordningen 

(”bottom-up”) i de institutioner som senare skulle delta i styrningen av Internet är 

det viktigt att förstå hur standardiseringsarbetet gick till. Genom dokumentation av 

exempelvis ett operativt schema eller en teknisk standard skapades i ett slag en 

utgångspunkt för nästa diskussion kring uppslag och idéer rörande förbättringar av 

gamla standarder eller ibland helt ny praxis. På så sätt institutionaliserades en 

inneboende iterativ process, analogt med den positivistiska forskartraditionen,  i 

standardiseringsarbetet som konstant sökte allt bättre lösningar på uppkomna 

problem. När väl konsensus hade uppnåtts mellan de som aktivt deltog i 

diskussionen sammanställde man utfallet i en ny RFC. Denna RFC utgjorde sedan 

grundvalen för den faktiska implementationen i hård- och mjukvara. Även om det 

idag är Internet Engineering Task Force (IETF)35 som ansvarar för 

standardiseringsarbetet, så lever RFC-dokumenten vidare bl.a. i egenskap av 

Internets faktiska standarder36. 

 

Ett av de mest flagranta dragen i detta sätt att utveckla administrativa regelverk och 

tekniska standarder är premissen att deltagare i beslutsordningen måste ha vissa 

förkunskaper för att över huvud taget delta i den. Processen är endast öppen för ett 

fåtal experter med god läsförståelse i engelska, tekniskt kunnande på hög nivå, och 

kännedom om spelreglerna i ”bottom-up”-modellen. Sålunda utesluter en öppen och 

                                                      
35 Organisationer inom Internets teknikersamfund (”ISOC-sfären”) 
36 Det finns flera typer av RFC, av vilka de som utgör standarder kallas ”Standards track” (Hoffman & 
Harris 2006:29) 
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transparant beslutsordning de allra flesta som faktiskt berörs av beslutet, något som 

direkt för tankarna till diskursens utestängningsmekanismer37. Häri ligger det 

fundamentala dilemmat i det styrelseskick Castells gett benämningen 

”teknomeritokrati”. De utmärkande dragen för en sådan anser han vara följande 

(Castells 2001:50-51): 

 

1. Tekniska innovationer har högst värde i forskargemenskapen. 

2. Innovationens betydelse och rang bestäms av bidraget till helheten. 

3. Innovationens relevans avgörs genom granskning av kollegor (eng. peer review), 

vars medlemskap och anseende i gemenskapen utgår från deras egna 

individuella bidrag till helheten. 

4. Samordningen inom gruppen sköts av individer med särskilt gott anseende och 

etiskt handlag i komplexa ärenden. 

5. Även de tekniska auktoriteterna måste förhålla sig till gemenskapens spelregler 

och antas bidra till helhetens framåtskridande. Egen vinning får inte 

kompromissa helheten eller skada individuella medlemmar inom gruppen. 

 

Dessutom kan man konstatera att personer som hävdade sig väl inom det 

teknomeritokratiska systemet också åtnjöt hög status i andra arenor, oavsett om det 

gällde privat näringsliv, statlig sektor och Internetsamfundet i stort. Ett 

utomordentligt exempel är Vinton Cerf, en av TCP/IP:s två uppfinnare, som 1992 

deltog i grundandet av Internet Society (ISOC38) - en icke-vinstdrivande organisation 

med det altruistiska målet att verka för ett Internet i allmänhetens intresse – och 

som dessutom var dess första ordförande (Bygrave & Bing 2009:95,100). Vinton 

Cerf har dock gått vidare i karriären. Senare, under perioden 1999-2007, var han 

styrelseordförande i ICANN och idag innehar han en hög post inom Google 

(Goldsmith & Wu 2006:36, Wu 2012:270).  

 

ICANN är en central organisation för USA:s dominans inom Internetfrågor, vilket 

nämndes kort i avsnitt 1.1., och förvaltar sedan 1998 de s.k. strategiska resurserna 

på uppdrag av det amerikanska näringsdepartementet (DOC). Bygrave & Bing 

(2009:65) menar dock att ICANN, trots kontraktet med den amerikanska staten, inte 

ska ses som en del av DOC utan kan agera självständigt så länge avtalsenliga 

förpliktelser fullföljs. Dessutom betonar de att ICANN:s värdegrund hämtats från 

                                                      
37 Foucault argumenterar för tre utestängningsmekanismer: förbudet, tabut och ”vilja till sanning” 
(kunskap – M.W) i diskursproduktionen vid sin installationsföreläsning vid Collège du France 1970 
(Foucault 1993:7-15). 
38 ISOC:s huvudsakliga roll är att agera juridisk person och utgöra politisk överbyggnad för de 
underordnade organisationerna, IRTF och IETF, vilka ansvarar för den tekniska utvecklingen respektive 
standardiseringen av Internet (Bygrave & Bing 2009:95, 100). 
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teknikersamfundet, vilket ytterligare styrker bilden av teknomeritokratins 

oskiljaktighet från Internets institutionalisering:  

 

―The bylaws of ICANN contain a statement of core value that give pride of place to 

ensuring the ‗operational stability, reliability, security, and global interoperability 

of the Internet‘ – technical imperatives that reflect the corporation‘s origins in the 

community of network engineers. There is an emphasis too on making ‗well-

informed decisions based on expert advice‘ – another indicator that ICANN is 

attempting to preserve the ideal of cooperation between engineers in the face of 

pressure to both democratize policymaking and to allow for the operation of 

competitive market mechanisms‖ (Bygrave & Bing 2009:60). 
 

Prologen till ICANN:s födelse hade föregåtts av en öppen konflikt mellan 

teknikersamfundet, som företräddes av tidigare nämnda ISOC, och den amerikanska 

staten över auktoriteten över roten i domännamnssystemet (eng. ”root authority”)39 

på 90-talet. När väl Clinton administrationen, specifikt dess främsta företrädare i 

Internetfrågor Ira Magaziner40, hade satt stopp för teknikersamfundets planer på att 

formellt ta över kontrollen av DNS-roten verkade man mindre intresserade av att 

faktiskt administrera Internets strategiska resurser, dvs. IP-adresser och 

domännamn. Även om USA vid flera tillfällen, också i samband med WSIS-processen 

vilket berörs senare i uppsatsen, vägrat att ge upp sin historiska rätt till kontrollen 

över roten förstod Ira Magaziner vikten av att bygga broar till teknikersamfundet för 

att säkerställa Internets integritet och stabilitet. Den amerikanska staten hade de 

facto ingen annanstans att vända sig när det gällde den dagliga driften av Internet. 

Mellantinget blev därför ett icke-vinstdrivande bolag, dvs. ICANN som i stor grad 

anammade beslutsordningen från teknikersamfundet, vilket hade explicita 

förpliktelser gentemot den amerikanska staten genom DOC-kontraktet och juridisk 

hemvist i USA (Goldsmith & Wu 2008:40-46,168ff; Bygrave & Bing 2009:228-229). 

Den mest intresseväckande aspekten i relationen mellan ISOC (eller 

”teknikersamfundet”) och ICANN är att institutionerna representerar en, i det 

närmaste, identisk värdegrund eftersom samma personer, dvs. västerlänningar, 

oftast amerikaner, med hög status inom den teknomeritokratiska diskursen, 

figurerar i båda sfärer. Som nämndes tidigare var Vinton Cerf ICANN:s 

styrelseordförande i åtta år och idag har Steve Crocker, författaren till den första 

RFC:n  och även han tidigt inblandad i ARPANET-projektet, samma roll inom 

organisationen (ICANN 2013a). 

 

                                                      
39 Ofta omnämnt som ”gTLD-MoU”-konflikten i vilken USA blockerade försök från teknikersamfundets 

sida att göra ”root authority” underordnat ISOC (Goldsmith et al 2008:36ff) 
40 I Goldsmith et al (2009:40) omnämnd i egenskap av Clinton-administrationens ”Internet Policy Czar” 
(eng.) 
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Jonson (2010:7-9) och Bygrave & Bing (2009:92-94) beskriver styrningen av 

Internet som ett lapptäcke av institutioner, av vilka några har berörts i denna text, 

som inte omfattas av en enhetlig internationell regim. Båda källor lyfter fram 

Internets expansion i egenskap av ett internationellt tekniskt system, vilket 

överskrider de nationella gränserna, och hur institutionaliseringen inom offentlig 

sektor, civilsamhälle och privat näringsliv har skett på ad-hoc basis parallellt med 

denna expansion. Tabellen nedan illustrerar detta förhållande utan att närmare 

beskriva enskilda organisationers roller: 

   

 

FIGUR 2: Vem styr Internet? (Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2012) 

 

Det finns m.a.o. vare sig någon överstatlig institution eller mellanstatligt traktat som 

reglerar förvaltningen av de strategiska resurserna eller, i en vidare kontext, nätets 

roll i det globala informationssamhället. I princip kan man säga att reglering- och 

styrningsmekanismerna återspeglar Internets arkitektoniska karaktäristika samt dess 

förvandling från forskningsprojekt till akademiskt nätverk och sedermera 

kommersiellt kommunikationsmedium.  Vidare kan man konstatera att nationella 

regeringar har hållit sig borta från detaljstyrning av Internets institutioner: 

 

‖While tentacles of government control are increasingly visible, private sector 

bodies have usually been permitted – and, indeed, often encouraged – to play the 

lead role in design and management of the Internet. Governments have acted 

more as facilitative partners of these bodies than as heavy-handed regulators – at 
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least in Western, liberal democracies. To a large extent, then, governance has 

been excercised by cooperative networks rather than decree‖ (Bygrave & Bing 

2009:92). 

 

Bygrave & Bing (2009:94) tycker sig också se ett skifte från slutet av 90-talet, där 

framför allt nationalstater samt över- och mellanstatliga organisationer, såsom EU 

och FN, vilka historiskt inte haft samröre med Internets reglering, börjar intressera 

sig för frågor rörande nätets infrastruktur och det globala informationssamhället. 

Detta sammanfaller i tid med Internets övergång, pådrivet av globaliseringen och 

kommersialiseringen, från en företeelse i framför allt väst till ett globalt fenomen. 

Världsbankens officiella statistik visar att antalet Internetanvändare i världen ökade 

från drygt 180 miljoner till nästan 1.6 miljarder för tioårsperioden mellan 1998 och 

2008. Medan USA:s andel av världens användare sjönk från 45% till 14% under 

perioden, ökade motsvarande andel för Kina från 1% till nästan 20% (The World 

Bank 2012). 

 

Det globala informationssamhällets demografi talade sitt tydliga språk. Med sin 

utgångspunkt, både fysiskt och institutionellt, i Nordamerika hade Internet brett ut 

sig bortom nationella gränser, vilket medförde att alltfler av informationssamhällets 

invånare upptagits från områden utanför de rika länderna i väst. Denna dynamik 

ledde till att nya frågor blev aktuella som tidigare fått liten uppmärksamhet i den 

rådande diskursen: upplysningstidens frihetsideal kanske tedde sig utmanade för 

auktoritära regimer; den digitala nord-syd problematiken - den s.k. ”digitala klyftan” 

– behövde tillägnas mer uppmärksamhet; USA:s oproportionerliga dominans började 

ifrågasättas etc. Det saknades m.a.o. en legitim regim för Internet med något slags 

forum eller parlament i vilket marginaliserade aktörer i det globala civilsamhället 

kunde hävda sina intressen i vad som var, huvudsakligen, en västcentrisk, 

teknomeritokratisk diskurs. Dessutom kunde ingen bortse från faktumet att den 

reella makten över Internets strategiska resurser låg i händerna på den amerikanska 

staten. Detta betydde att USA, i alla fall teoretiskt sett, hade makten att 

egenmäktigt diktera villkoren för medlemskapet i det globala informationssamhället. 

Upprinnelsen till WSIS-processen bör ses mot denna bakgrund. 
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2.2 The World Summit on the Information Society (WSIS) 

2.2.1 Förenta nationernas roll (FN) 

 

FN bildades av de allierade i samband med andra världskrigets slut för att, i likhet 

med den misslyckade föregångaren Nationernas förbund (NF)41, verka för global fred 

och internationellt samarbete kring ekonomiska, sociala och humanitära frågor.  

Organisationens stadga, FN-stadgan, är ett bindande traktat mellan medlemsländer 

som fastställer FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation samt 

vilka rättigheter och skyldigheter stater har gentemot varandra, bl.a. förbudet mot 

våld mellan medlemsstater annat än i självförsvar (Svenska FN-förbundet 2011). När 

det gällde regimen för Internets styrning fanns det inget sådant mellanstatligt 

traktat. 

 

De två viktigaste organen är generalförsamlingen, med en mer övergripande roll i 

FN:s arbete, respektive säkerhetsrådet, som ansvarar för upprätthållandet av 

världsfreden samt avvärjandet av hot mot den internationella säkerheten. Det är 

viktigt att poängtera att, medan alla medlemsstater är representerade i den förra, 

omfattar säkerhetsrådet fem permanenta medlemmar med vetorätt samt tio 

roterande medlemmar, vilka väljs in på två år av generalförsamlingen (Svenska FN-

förbundet 2011). Vetorätten inrättades för att ge segrarmakterna från andra 

världskriget: USA, Ryssland (Sovjetunionen), Frankrike, Storbritannien och 

folkrepubliken Kina, den institutionella makten att blockera beslut i frågor rörande 

resolutioner, handelsembargon och fredsbevarande insatser mot enskilda stater, som 

förmodades gå emot de egna intressena. Organet har således blivit ett viktigt 

redskap i segrarmakternas arsenal för undanröjandet av eventuella hot mot den 

rådande globala ordningen samt upprätthållandet av ett säkerhetspolitiskt status quo 

(Weiss 2003:148ff).  

 

Maktbalansen i världen har förändrats avsevärt under de senaste 60-70 åren, 

framför allt sedan kalla krigets slut, vilket inte alltid har återspeglats inom FN-

systemet. Mycket av diskussionen kring reformer inom FN:s organisation berör 

framförallt förändringar i sammansättningen av stater i säkerhetsrådet samt högre 

prioritering av frågor som är av vikt för de historiskt svagare länderna, exempelvis 

utvecklingsländerna i den tredje världen. Den amerikanske professorn i 

                                                      
41

 Den amerikanske presidenten Woodrow Wilsons skapelse efter Versaillesfreden 1919 lyckades inte 

avstyra hotet mot världsfreden som utgjordes av den tyska nazistregimen och följaktligen andra 
världskrigets utbrott.  
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statsvetenskap, Thomas G. Weiss, skriver i artikeln ” The Illusion of UN Security 

Council Reform” (2003:148-149): 

 

―As originally defined in the UN Charter, the composition and decision-making 

procedures of the Security Council were increasingly challenged as membership 

steadily and dramatically grew following the acceleration of 

decolonization. Between the UN‘s establishment in 1945 and the end of the 

first wave of decolonization in 1963, the number of UN member states 

swelled from 51 to 114. Only six countries from Africa and Asia were UN 

members originally, while two decades later, more than half of the UN‘s 

membership were from these two developing continents. As a result, these 

newly decolonized countries demanded a better reflection of their numbers 

and priorities in the Security Council and throughout the UN system.‖ 
 

Hans slutsats är att reformer är osannolika på ett strukturellt plan, eftersom 

internationella institutioner aldrig kommer att tillåtas begränsa USA:s 

handlingsmöjligheter i säkerhets- och utrikespolitiska frågor. Däremot kommer det 

alltid att uppstå situationer när den enda, kvarvarande supermaktens nationella 

egenintresse kan tjänas genom en “multilateralismen à la carte”, m.a.o. då 

multilaterala diskussioner och överenskommelser med världssamfundet, inom vilket 

FN har en ledande institutionell roll, sammanfaller med USA:s egna ambitioner 

(Weiss 2003:153, 159). Det är i ljuset av denna ”multilateralismen à la carte” som 

man kan förstå varför USA skulle ha varit mottagligt under 2000-talets första hälft 

till en debatt i FN:s regi kring ett framtida, globalt informationssamhälle. Dessutom 

ska man inte heller underskatta Clinton-administrationens ambitioner att faktiskt 

hjälpa de fattiga länderna42.  

 

Under 90-talet tog FN initiativ till flera toppmöten med fokus på 

fattigdomsminskning, mänskliga rättigheter och miljön. Vid millienietoppmötet år 

2000 i New York, i vilket alla FN:s medlemsländer inklusive USA deltog, skulle 

deltagarna anta en programförklaring med åtta mål i syfte att ”rikta uppmärksamhet 

mot utsatta människors behov världen över” och i allmänhet förbättra 

levnadsförhållandena i de allra fattigaste länderna. Man enades bl.a. om en 

deklaration gällande det kollektiva ansvaret för en positiv utveckling i världen, från 

vilken de åtta målen utgick (UNDP 2012): 

 

‖Vi erkänner att vi har ett kollektivt ansvar för att principerna om människors 

värdighet, jämlikhet och jämställdhet upprätthålls på det globala planet. Vi som 

ledare är därför ansvariga inför alla människor i världen, särskilt de mest sårbara 

och utsatta43.‖ 

                                                      
42 År 2000 skrev Clinton-administratonen av skulder motsvarande 435m USD (The Economist 2000) 
43

 Från Förenta Nationernas Millenniedeklaration, se URL: 

http://www.unric.org/html/swedish/Millenniumdeclaration/2.htm ǀ 2012-11-28 
 

http://www.unric.org/html/swedish/Millenniumdeclaration/2.htm
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Förhoppningen var att frigjorda ekonomiska resurser efter kalla krigets kapprustning 

skulle kunna användas till humanitära ändamål inom flera olika områden, även 

tillgången till digital information och nyttjandet av IKT. Arbetet med att uppfylla 

målen följs årligen upp av FN med avsikten att de ska uppnås till år 2015 (UNDP 

2012).   

 

Det är specifikt millenniemål åtta: ”Öka samarbetet kring bistånd och handel” som 

handlar om de rika ländernas ansvar för positiv utveckling globalt, i synnerhet vad 

gäller bistånd och skuldavskrivningar, men även rättvisare handelsvillkor och tillgång 

till ny teknik i de fattigaste länderna. Den senare aspekten - ofta omnämnd som den 

s.k. globala digitala klyftan - är en del av en mer omfattande nord- och 

sydproblematik, där uppdelningen mellan rika och fattiga länder ursprungligen 

uppkommit ur en kolonial världsordning (UNDP 2012).   

 

I sin bok ”Global E-Litism” (2010:100-104) väver den amerikanske sociologen Gili S. 

Drori samman olika användningsområden för IKT med varje millenniemål, vilket kan 

vara intressant för en allmän hållen diskussion om den digital klyftan, men endast 

mål åtta nämner IKT specifikt (MDG monitor 2012): 

 

―Target 8.F: 

 

In cooperation with the private sector, make available the benefits of new 

technologies, especially information and communications  

 

 8.14 Telephone lines per 100 population  

 8.15 Cellular subscribers per 100 population 

 8.16 Internet users per 100 population‖. 
 

Drori (2006:17) konstaterar att den nya tekniken (eller ”IKT”) faktiskt bidrar till en 

ökad klyfta i relativa termer: 

 

‖During its short life, Internet technology has enabled more people to have access 

to more information at a lower cost than imagined or planned by its conceivers. 

Nevertheless, numerous barriers [socio-economic ditto in poor countries – M.W.] 

still prohibit most of humanity from access to ICT, tainting the impressive 

technological accomplishment with the notoriety of widening social gaps.‖ 
 

Det ligger implicit i Droris konstaterande att klyftorna kommer vidgas i en allt 

snabbare takt om man i den rika världen utelämnar de fattiga länderna från att 

omfattas av IKT-revolutionen. Den digitala klyftan blir på så sätt en rättvisefråga i 

diskursen on informationssamhället.  
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Även Bygrave & Bing (2009:214-215) ser initiativet till WSIS som en fortsättning på 

den inslagna vägen med FN-sponsrade toppmöten, i vilka de stora världsfrågorna 

behandlades och dess koppling till millenniemål åtta. Därför föreföll det naturligt att 

FN-systemet även ville anordna ett liknande möte för att diskutera millenniemålens 

relevans i det globala informationssamhället. 

 

Här skapades alltså en öppning i diskussionen kring Internets styrning och det 

globala informationssamhället, vilken möjligen USA och Internetsamfundet inte hade 

förutsett, genom antagandet av millenniemål åtta. I essens hade FN-systemet givits 

ett legitimt alibi för deltagandet i ett meningsutbyte som skulle befinna sig 

någonstans i gränslandet mellan nord- och sydproblematikens respektive nätets 

diskurs.  

 

2.2.2 Internationella teleunionens roll (ITU) 

 

Den Internationella teleunionen (ITU, från eng. International Telecommunication 

Union) skapades redan på 1800-talet, parallellt med telegrafnätverkens expansion i 

Europa, innan organisationen upptogs formellt under FN:s paraply den 1 januari 

1949. I rollen som FN:s ledande fackorgan för information- och 

kommunikationsteknologiska frågor samt utveckling av nätverk och tjänster ingår 

alla FN:s medlemsstater i unionen (ITU 2011). ITU har således en historia före och 

efter andra världskrigets slut, av vilken den senare måste ses som mest relevant för 

WSIS-processen.  

 

ITU har i egenskap av internationellt samarbetsorgan ansvarat för regelverk, 

standarder och koordineringen mellan stater vad gäller kommunikation och 

radiofrekvenser i över 140 år. Så fort man lyfter luren på en fast telefon för att ringa 

ett vanligt samtal används ITU:s standarder för signalering, tal och registrering av 

samtalstid. Dessutom har ITU haft en nyckelroll i den europeiska 

mobiltelefonistandarden GSM:s nuvarande status som de facto global standard, och 

då även i utvecklingsländerna (ITU 1997). Mot bakgrund av en tilltagande 

globalisering och avreglering inom IKT-sektorn i början av 90-talet, då data- och 

mobiltelefoninätverken började byggas ut på allvar, omorganiserades ITU för att 

bättre kunna anpassa sig till en ny verklighet, där de nationella, statliga 

telekommunikationsföretagen blev vanliga operatörer bland konkurrerande privata 

aktörer på en global marknad (ITU 2011, Tele2 2011). Förändringarna innebar bl.a. 

införandet av ett system av regelbundna, återkommande möten, liknande 

arbetsordningen bland institutionerna inom Internets styrning, samt att tre 
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avdelningar skapades med tydliga ansvarsområden inom 

telekommunikationsstandarder, radiokommunikation respektive forskning och 

utveckling rörande IKT: ITU–T, ITU–R och ITU–D (ITU 2011).  

 

På så sätt kom FN-systemet att skapa en parallell struktur till det tidigare nämnda 

institutionella lapptäcket i framförallt det amerikanska civilsamhället, som hade den 

reella kontrollen över Internets styrning och standardiseringsarbetet inom IKT-

sektorn. Jonson (2010:34-35) påpekar dock att ITU:s prioriteringar avviker från 

ISOC- och ICANN-sfärernas traditionella fokus för att rikta sig mer mot 

utvecklingsländernas behov. Utöver detta har respektive reglerande struktur olika 

utgångspunkter för hur standardiseringsarbetet skall utföras, vilket har gett upphov 

till en rivalitet mellan de två strukturerna istället för en strävan till samarbete. 

Jonson beskriver situationen i följande ordalag: 

 

―Till skillnad från exempelvis IETF utgår man från en bred politisk ambition, och 

ser inte med blida ögon på att intresseorganisationer deltar i politiska beslut. Där 

finns en tydlig rivalitet mellan det civila samhällets de-facto-standardisering i 

exempelvis IETF å ena sidan, och de formella politiska hierarkiernas 

standardisering under FN-hatt å andra sidan‖  (Jonson 2010:35).  
 

Det finns m.a.o. en inneboende konflikt mellan en modell som förespråkar en 

styrning av Internet genom oberoende institutioner utanför nationalstaternas direkta 

kontroll och en annan, som förvisso tillstår att en transnationell regim krävs, men 

endast om det bygger på mellanstatliga traktat. Bygrave & Bing sammanfattar 

resonemanget så här: 

 

―The core idea that both models share is that Internet governance requires 

institutional structures that cross national boundaries. The central disagreement 

between the two models is over the role of national governments: ICANN and the 

IETF are not international organizations created by treaties; WIPO44 and the ITU 

are agencies of the United Nations. So far, Internet governance institutions have 

followed the model of special transnational institutions, although there has been 

considerable pressure to move towards an international organizations model‖ 

(Bygrave & Bing 2009:59).  
 

Poängen är att nationalstater, bortsett från landet inom vars jurisdiktion den 

transnationella organisationen verkar, inte kan utöva formell makt i ett system som 

exkluderar mellanstatliga traktat. Utifrån det diskursanalytiska perspektivet är inte 

begreppet ”nationalstat” en del av nätets diskurs eftersom de enda premisser som 

måste iakttas är den amerikanska statens. Ett konkret exempel är respektive 

systems officiella språk med hänseende till publicerade dokument. Medan ISOC- och 

                                                      
44 World Intellectual Property Organization 
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ICANN-sfärens lingua franca är engelska45 måste FN:s officiella dokument, dvs. även 

WSIS-dokumenten, publiceras på sex olika språk. Emellertid behöver inte 

nationalstatens utestängning vara ett problem om regeringar och statliga 

myndigheter anammar givna spelregler och deltar i den konsensusbaserade 

beslutsordningen, men det kräver även att statens representanter i forumen 

respekteras inom teknomeritokratin (se avsnitt 2.1.4) annars förblir man en 

marginell aktör.   

 

I denna kontext är det föga förvånade att regeringen i ett utvecklingsland med litet 

inflytande inom Internetsamfundet, Tunisien, föreslog 1998 vid en ITU-konferens i 

Minneapolis, USA, att organisationen skulle ta initiativet till ett internationellt 

toppmöte angående det globala informationssamhället i FN:s regi. Tre år senare 

skulle ITU:s högsta råd bestämma sig för att dela upp toppmötet i två faser, den 

första i Genéve 2003 och den andra i Tunis 2005. I samband med att denna plan 

antogs av FN:s generalförsamling genom resolution 56/183, genom vilket ITU gavs 

det överordnade ansvaret för förberedelserna tillsammans med intresserade parter 

(FAQ 5.1, WSIS 2012).  

 

I dokumentet ”Proposed Themes for the Summit and Possible Outcomes” (WSIS 

2002) drogs riktlinjerna upp för den agenda som skulle behandlas vid konferenserna. 

Det var framförallt tre dimensioner som konstituerade kärnan i WSIS-processen:  

 

1) Vision: En gemensam vision för det globala informationssamhället  

2) Tillgänglighet: Alla människors rätt till kunskap, information och IKT  

3) Applikationer: Tillämpningen av kunskap och IKT för att uppnå 

millenniemålen 

 

Resultatet av denna breda ansats avsågs bli en handlingsplan som skulle uttrycka 

konsensus om vad som behövde uträttas i genomförandet av det inkluderande 

globala informationssamhället. Genom att dela upp toppmötet i två faser kunde 

handlingsplanen följas upp och finjusteras om så behövdes: 

 

―This Plan of Action would be the expression of a consensus among governments, 

the private sector, civil society and other major stakeholders on the roadmap for 

the way ahead. It should contain concrete goals and objectives, for instance on 

the elimination of bottlenecks hampering the bridging of the digital divide. It 

should also contain measurable steps (milestones/benchmarks) for monitoring and 

evaluation.[…]‖ (WSIS 2002:3).  

                                                      
45 Samtliga RFC-standarder publiceras endast på engelska och arbetsspråket inom Internetsamfundet 
är engelska, se http://www.ietf.org/. FN har däremot sex officiella språk: arabiska, engelska, franska, 
kinesiska (mandarin), ryska och spanska, se http://www.un.org/ ǀ 2013-01-06 

http://www.ietf.org/
http://www.un.org/
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Den digitala klyftan står omnämnt ett antal gånger i dokumentet, men den känsliga 

frågan rörande Internets styrning är borta och ingenstans refereras ISOC- eller 

ICANN-sfären, vilket idag förefaller märkligt om man avsåg att uppnå konsensus. 

Utan en stabil och fungerande infrastruktur är informationssamhället en omöjlighet. 

Det var i alla fall tydligt att FN-systemet och, i synnerhet, ITU ville flytta fram 

positionerna inom Internetpolitiken. 

2.2.3 Friktion mellan två institutionella synsätt 

 

ITU hade framgångsrikt skapat en regim för telefonin som byggde på ett system där 

mellanstatliga förhandlingar utgjorde kärnan. Därför antog man kanske något naivt 

att en ny ordning för Internets styrning också skulle utgå från samma princip. 

Problemet var att det redan fanns ett utarbetat system att utgå ifrån i vilken den 

amerikanska statens intressen beaktades. IETF och ISOC hade förvisso ”altruistiska” 

ambitioner om en öppen standardiseringsprocess respektive en utveckling av 

Internet i ”allmänhetens intresse”, medan ICANN under amerikansk jurisdiktion 

skulle ansvara för förvaltningen av de strategiska Internet-resurserna samt den 

fysiska infrastrukturens integritet (Jonson 2010:21, 27). En av de bakomliggande 

orsakerna till ICANN:s grundande hade dessutom varit den amerikanska statens 

ambition att hålla FN-systemet borta från regleringsprocessen inom 

Internetsamfundet. Oron emanerade från uppfattningen att andra stater kunde 

använda kontrollen över Internets strategiska resurser som ett maktmedel i syfte att 

utöka den globala regleringen av Internet (Goldsmith & Wu 2006:41-42). Vad som 

dock blev tydligt var avsaknaden av en regim för Internet som hade legitimitet 

internationellt.  

 

Vid tiden för ICANN:s grundande hade det funnits en förhoppning, bl.a. från FN-

systemet och EU, att kontrollen över Internets strategiska resurser skulle överföras 

till en internationell, och helst mellanstatlig, organisation. Men ju längre tiden gick, 

desto klarare blev det att USA inte tänkte ge upp sin historiska roll som garant för 

ett stabilt internet – en ståndpunkt som också upprepades inför den andra WSIS-

konferensen i Tunis46 (Goldsmith & Wu 2008:170-171, Bygrave & Bing 2009:228). 

Dessutom förelåg den latenta konflikten mellan FN-systemet respektive 

                                                      
46

 Samma budskap deklarerades än en gång 2009 av en representant från USA:s näringsdepartement 

vid en utfrågning i kongressen:  ―The Department‘s commitment to preserving the security and 
stability of the Internet DNS and the public record developed as a result of this comment process will 
inform any decision made about the JPA‘s [joint project agreement – M.W.] future. It is important to 
note however, that regardless of whether the JPA is terminated, modified, or extended, the 

Department, […], will continue to be an active participant in ICANN by representing the United States 
government in ICANN‘s Governmental Advisory Committee (GAC) and by filing comments, as 
appropriate, in ICANN‘s various public consultation processes‖ (NTIA 2009) . 



46 
 

Internetsamfundets syn på beslutsordningen samt regleringars genomförande i 

frågor gällande Internets styrning och det globala informationssamhället i stort.  

 

I tidigare avsnitt redovisas hur den institutionaliserade teknomeritokratin, dvs. 

organisationer såsom ISOC, IETF och även ICANN, hade arbetat fram ett modus 

operandi där lösningar organiskt växte fram genom en process i vilken diskussion, 

argumentation och konsensus utgjorde dess viktigaste beståndsdelar, något som 

hade fått benämningen ”bottom-up”-modellen. Nationella styrelseskick däremot 

bygger på principen om lagar och regler som upprätthålls genom rättsystemet och, i 

sista hand, det statliga våldsmonopolet. Inom Internetsamfundet kontrasterar man 

denna form av reglering mot sin vedertagna modell i termer av ”top-down”-modellen 

(Goldsmith & Wu 2008:24).  När det gäller standardiseringsarbetet inom IKT i 

allmänhet har Internetssamfundets lösningar valts framför andra organisationers; 

exempelvis redogör Hamngren et al (2009:30) och Bygrave & Bing (33-35) för 

historien om kampen mellan TCP/IP och dess rival OSI, där den förra ”vann”. På 

senare tid har även mobiloperatörernas internationella samarbetsorganisation, 3GPP, 

valt IETF:s Session Initiation Protocol (SIP) protokoll över ITU:s H.323 som sin 

standard för signalering av video- och röstsamtal. Hemligheten bakom 

Internetssamfundets framgångar, vilket nämndes i avsnitt 2.1.1, är dels de tekniska 

lösningarnas flexibla och öppna arkitektur samt det mindre byråkratiska 

standardiseringsarbetet. 

 

I sammanhanget är det också viktigt att poängtera hur pass nära förknippade politik 

och teknik är och, som vi har sett i fallet med ICANN, vilken makt teknikersamfundet 

utövade, även i relation till världens mäktigaste land. Bygrave & Bing (2009:94) 

beskriver detta i boken om Internets styrning i följande ordalag: 

 

―[…], it is tempting to see these bodies [teknikersamfundets institutioner - M.W.] 

as engineers or architects rather than politicians. Likewise, it is tempting to see 

them as primarily concerned with technical issues rather than issues of public 

policy. Yet as shown is this and other chapters, the line between the two types of 

issues is porous. The ostensibly technical decisions of the engineers have 

frequently an inherent public policy dimension or serve as catalysts for discussion 

on matters of public policy. One cannot, for example, properly understand much of 

the World Summit on the Information Society without recourse to some of the 

decisions taken by Internet engineers.‖  
 

Det, i det närmaste, symbiotiska förhållandet mellan teknikersamfundet och den 

amerikanska staten betydde att, medan den ena levererade en väl fungerande 

infrastruktur utifrån givna civilrättsliga spelregler, kunde den andra fokusera på att 

marginalisera eller helt hålla borta aktörer från Internets reglering och styrning som 
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inte kunde inordna sig i ”nätets diskurs” om det globala informationssamhället. 

Goldsmith & Wu (2006:171) gör följande viktiga observation gällande WSIS som en 

skådeplats för en konfrontation mellan USA och övriga nationalstater: 

 

   ―It is too early to say who will win this war. The United States still controls the 

physical root, and under its authority the Internet has unquestionably grown and 

prospered. But many nations view it as deeply unfair for the United States to set 

basic Internet policy for the whole world. […]. For the struggle for the ultimate 

control over Internet naming and numbering policy is not between governments 

and the private cybercommunities, as many once envisioned. Rather, it is 

indisputably between national governments – a problem of clashing government 

interests and ideologies not unlike age-old disputes over global resources […]‖ 

 

WSIS-processen sågs m.a.o. som ett hot mot den rådande ordningen för Internets 

styrning. En fråga kring vilket det fanns samförstånd utgjorde ambitionerna i de s.k. 

Millenniemålen och det faktum att de globala orättvisorna skulle överbryggas. Från 

det perspektivet utgjorde WSIS-processen en väg framåt i FN:s regi för att föra upp 

på agendan nord- och sydproblematikens rättvisefrågor, såsom den digitala klyftan, 

samt möjligen ITU:s roll i det arbetet. Där fanns en reell potential att utöka 

nationalstaternas och FN-systemets roll inom en ”nätets diskurs”, dock skulle det bli 

svårt att övertyga USA om att ge upp sin makt över Internets strategiska resurser 

och infrastruktur.  

2.3 Tidigare forskning 

 

Inspirationen för denna uppsats har till viss del hämtats från en komparativ studie av 

WSIS:s vision för det inkluderande globala informationssamhället och auktoritär 

regims - i detta fall Kina – bild av densamma. I magisteruppsatsen ”En diktaturs väg 

in i informationssamhället - Kina och World Summit on the Information Society” 

undersöker Erland Fahlbeck (2004) konsekvenserna av Internets expansion och den 

digitala revolutionen för en auktoritär stats kontroll av den nationella identiteten. 

Centralt i hans resonemang är idén om ”diktatorns dilemma” där en regim, å ena 

sidan, strävar efter ekonomiskt välstånd genom aktivt deltagande i 

informationssamhället, men, å den andra, inte vill att informationen som görs 

tillgänglig via den nya tekniken leder till underminering av den egna maktbasen. 

Hans slutsats är att ett eventuellt anammande av WSIS:s vision för 

informationssamhället skulle få motstridiga följder för Kinas regim. I ett första skede 

skulle en effektiv informationspolitik (statscensur – M.W.) försvåras, vilket i 

förlängningen kan hota regimens legitimitet, men likafullt leder utbyggandet av IKT 

till att mer avancerade kontroll- och övervakningsstrategier blir möjliga för 

maktapparaten. 
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Cajsa Wasén (2012) har i sin magisteruppsats ” MR IRL? - En studie om rätten till 

informationsfrihet i Informationssamhället” belyst begreppet ”informationsfrihet” i 

kontext av WSIS-processen. Utgångspunkten för studien har varit WSIS i egenskap 

av ett forum där etiska principer för informationsfrihet i det inkluderande globala 

informationssamhället hade kunnat ha etablerats. Genom en diskursanalys av 

dokumenten från toppmötena kommer hon fram till slutsatsen att WSIS-processens 

tolkning betonar dimensionerna ”medel-rättighet” istället för ”mål-frihet”. Denna 

analys gör gällande en syn på informationsfrihet som ett medel i termer av tillgång 

till information eller kunskap för att uppnå andra värden i Informationssamhället. 

Vidare tycker sig författaren tyda i WSIS dokumenten att ”frihet” är underordnad 

betydelsen ”rättighet”, en aspekt som kräver en garant eller tillhandahålls av en 

annan part, oftast staten. Slutsatsen är att frihetsdimension gällande 

”informationsfriheten” i visionen för det globala Informationssamhället är sekundär 

till staters behov av informationspolitik eller, i värsta fall, regelrätt censur, vilket inte 

stämmer överens med den förra uppsatsens slutledningar. Fahlbeck hävdar ju att 

informationsfriheten, som den uttrycks i WSIS-processen, skulle vara kontradiktorisk 

mot en auktoritär regims behov för upprätthållandet av dess legitimitet. Här skulle 

man kunna problematisera forskarens värdeneutralitet när man formulerar syfte och 

frågeställningar samt metoden och rådatans betydelse för utfallet av en studie, men 

de vetenskapsfilosofiska resonemangen lämnas därhän i detta avsnitt.    

 

I övrigt berörs tidigare forskning, om än något ytligt, i teoriavsnitten om 

informationssamhället och den digitala klyftan, bl.a. Mattias Klangs (2006) 

doktorsavhandling om den s.k. disruptiva teknologins indirekta konsekvenser för den 

Internetbaserade deltagardemokratin och Wenhong Chen & Barry Wellmans (2003) 

komparativa studie av den digitala klyftan i åtta olika länder. 

2.4 Sammanfattning 

 

Det fanns, som nämnts i texten, skiftande motiv bakom initiativet till WSIS, men i 

kontext av Internets styrning betonar Jonson tre olika ”universum” med aktörer 

(maktsfärer – M.W.) där alla bevakar sina egna intressen: 1) ISOC (eller 

”teknikersamfundets”) universum, 2) ICANN:s universum med dess koppling till den 

amerikanska staten samt slutligen, 3) FN-systemets universum som, i mångt och 

mycket, representerar övriga världen och i synnerhet u-länderna (Jonson 2010:21ff). 

Oavsett om ISOC- och ICANN-universumen identifieras som en eller två maktsfärer 

har de ändå, vilket förhoppningsvis har framgått tidigare, en symbiotisk relation till 
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varandra utan tydliga gränser och dessutom genomsyras av västcentriska 

värderingar och ideal. Vad som blir tydligt om man ser till Internets historieskrivning 

och institutionalisering är dock FN-systemets och utvecklingsländernas utestängning 

från ”nätets diskurs”. Från detta perspektiv blev det kanhända logiskt att WSIS-

processens vision avsåg skapandet av ett globalt informationssamhälle för alla 

jordens folk.   
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3 Teori 

3.1 Foucaults maktbegrepp 

I sin antologi om ”Motstånd” presenterar Mona Lilja och Stellan Vinthagen flera 

olika maktteorier och problematiserar bl.a. distinktionen mellan en kvantitativ och 

kvalitativ syn på makt (2009:27ff). De menar att maktbegreppet med tiden har 

fått ett en alltmer komplex betydelse inom den idéhistoriska kontexten: 

 

‖Från att ha setts som framför allt en formell ordning och kapacitet hos en elit, 

har makten utvidgats till att framför allt handla om informella processer i 

allmänna sociala relationer‖ (Lilja & Vinthagen 2009:27). 

 

I stället för att besvara den traditionella frågeställningen ”Vad är makt?” 

revolutionerade exempelvis den franske idéhistorikern Michel Foucault 

maktforskningen genom undersöka hur makt utövades (Lilja & Vinthagen 

2009:28,32ff).  

 

Genom att införa Foucaults diskursperspektiv i samhällsvetenskapen kunde man 

knyta en språklig ordning, dvs. de regler och praktiker är meningsskapande i en 

viss social kontext, till en maktstruktur som enkelt uttryckt dikterar vad som kan 

sägas, hur, och av vem. Makten uppenbarade sig emellertid som något nätlikt 

vilket genomsyrade och präglade alla sociala relationer (Lindgren 2005:125-126). 

Den utövades m.a.o. inte från en punkt i den sociala organisationen utan makten, 

som varken var god eller ond, föreföll distribuerad i ett nätverk, där alla i princip 

kunde utöva makt över alla (Lilja & Vinthagen 2009:32-33).  

 

En av de stora poängerna med det post-strukturella diskursperspektivet är dess 

sammansmältning av struktur och praktik. Till skillnad från strukturalisterna 

betraktas inte praktiken utifrån underliggande regelverk som något statiskt utan 

den skapas och formas genom konkreta handlingar som utförs inom ramen för 

diskursen, dvs. diskursiva praktiker. Vidare hävdade man att en växelverkan 

existerade mellan agerande inom ramen för diskursens symboler och värden, 

parallellt som dessa reproduceras och bekräftas genom människors agerande 

(Lindgren 2005:129-130,139).  

 

Den distribuerade maktstruktur som över tiden har utvecklats i samband med 

Internets tillkomst och institutionalisering kan knytas an till den disciplinära makt 
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idéhistorikern Michel Foucault beskriver i sin studie om det moderna 

fängelsesystemets framväxt, ”Övervakning och Straff” (2003). Han konstaterade 

att, medan man tidigare hade bestraffat brottslingar genom våldsamma, fysiska 

straff, vanligtvis i det offentliga, övergick bestraffningen mot slutet av 1700-talet 

till en form av disciplinering av både kropp och själ i speciella fängelser byggda för 

ändamålet, Panoptikonet (Miegel et al 2002:210-211). Det var den ledande 

utilitaristen och sociala reformatorn Jeremy Bentham (1748-1832) som hade 

konstruerat principen för Panoptikonet, se skissen nedan: 

 

 

FIGUR 3: Plan of the Panopticon (Bentham 1791, 1843) 

 

Oavsett om det verkligen fanns någon i det centrala tornet som övervakade 

fångarna utgjorde tornet ett maktmedel för upprätthållandet av en inre och yttre 

disciplin – fången blev m.a.o. sin egen plit. Eftersom Foucault ansåg fängelserna 

vara en social institution, vilken inte var isolerad från andra i det moderna 

samhället, kom han att se denna princip för övervakning som kännetecknande för 

hur makt utövades. Panoptikonet blev m.a.o. den centrala principen för vad han 

benämnde den disciplinerande makten: 

 

"Därmed uppnår Panopticon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången 

ständigt medveten om att man kan se honom. Tack vare att han är medveten 

om det fungerar makten automatiskt. Övervakningen blir permanent till sin 

verkan, även om den i sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig 

att den inte behöver utövas, den arkitektoniska anordningen blir en maskin 

som skapar och underhåller ett maktförhållande som är oberoende av den som 

utöver den, kort sagt, fångarna är inneslutna i en maktsituation som de själva 

uppbär" (Foucault 2003:202). 
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Det primära målet för denna typ av maktutövning blir normalisering av avvikande 

tankar, uttryck och praktiker genom både yttre och inre kontrollmekanismer – en 

form av ”sanningsregim”. I installationsföreläsningen vid Collège de France 

beskriver Foucault ett antal procedurer, vars funktion är vitala för vad han kallar 

diskursproduktionen i samhället, och vilka också är relevanta för min analys av 

marginaliseringen inom nätets diskurs. Mekanismerna är de s.k. 

utestängningsprocedurerna: 1) ”det förbjudna ordet” (”tabut” – M.W.) 2) 

”avskiljandet från vansinnet” (normer och förnuftets beskaffenhet – M.W.) och 3) 

”viljan till sanning” (alstring av den ”sanna” kunskapen – M.W) (Foucault 

1993:7ff). Vidare betonar han hur svårt det kan vara att detektera den senare 

proceduren mot bakgrund av att den befriar från ”begär och makt” samtidigt som 

den definierar vad sanning är: 

 

‖Den sanna diskursen, vars form med nödvändighet befriar från begär och 

lösgör från makt, kan inte erkänna den vilja till sanning som genomströmmar 

den. Och viljan till sanning – en vilja som påtvingats oss under så lång tid – är 

sådan att sanningen den vill inte kan annat än maskera den‖ (Foucault 

1993:14). 
 

Foucault ville poängtera svårigheterna med att analysera diskursen utifrån, men 

han hävdade likväl att det var möjligt om man hade insikt om sambandet mellan 

representationen, subjektets möjligheter och begränsningar inom ramen för 

diskursen, och den sociala kontexten. För att effektivt kunna utföra en 

diskursanalys utvecklade han två olika metoder: de arkeologiska och genealogiska 

angreppssätten (Bergström & Boréus 2005:309-311). Den förra metoden riktar in 

sig på diskursens anatomi ur ett sociohistoriskt sammanhang, exempelvis en 

studie om kalla krigets diskurs med utgångspunkt från rymdkapplöpningen mellan 

USA och Sovjetunionen under en given tidsepok, medan den senare fokuserar på 

att se nuet i annan dager och att förstå varifrån den aktuella diskursen har sina 

rötter. Det skulle kunna gälla USA:s ambitioner för ett demokratiskt Iraq i kontext 

av ett kolonialistiskt projekt som i sin tur eventuellt har rötter i upplysningstidens 

civilisationstanke och kyrkans uppgift att sprida frälsning i världen.  

 

Ett ofta återkommande tema inom samhällsvetenskapen är subjektets relation till 

makt, dvs. om individens agerande är dikterat av maktstrukturen och dess 

konventioner, eller om individen är ett aktivt skapande subjekt med en egen fri 

vilja och möjlighet att agera (agens) (Lilja & Vinthagen 2009:53). Från Foucaults 

perspektiv var inte individen (eller subjektet) autonomt eller självständigt i 

förhållande till sociala strukturer utan konstruerades genom roller – 
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subjektspositioner – utifrån vilka diskursen fick mening och blev begriplig för 

individen. Simon Lindgren sammanfattar subjektets roll i följande passus: 

 

‖De olika typer, fack eller subjektspositioner som diskursen tillhandahåller 

skapar oss som sociala karaktärer och förser oss således med ett sätt att förstå 

vår omgivning, oss själva, våra motiv, upplevelser och reaktioner. Detta gör att 

man kan fråga sig: Vem är det egentligen som talar när jag talar? Vem är det 

egentligen som talar på Cosmopolitans [en amerikansk damtidning – M.W.] 

omslag? Vem är det egentligen som talar genom den midjekorta tröjan? Man 

skulle kunna säga att det i alla dessa fall är kulturen som talar genom dessa 

medier. De förkroppsligar därmed – eller ger röst åt – våra kollektiva och 

kulturella identiteter‖ (Lindgren 2005:132).  
 

Relevant för denna studie är att subjektspositionerna och 

utestängningsprocedurerna kan leda till marginalisering av vissa aktörer. Som 

nämnts tidigare i texten förefaller de huvudansvariga för kunskapsproduktionen i 

informationssamhället i första hand ha varit amerikanska institutioner, universitet 

och företag, vilket innebär att aktörer utan koppling till denna värld får svårt att 

komma till tals. Inom ramen för nätets diskurs måste man följaktligen ha viss 

kunskap utifrån premisserna av dess västcentriska och teknomeritokratiska natur 

för att över huvud taget få ta del av den. Enkla exempel skulle kunna vara 

bristande ord- och läsförståelse i engelska, vilket är arbetsspråket inom Internets 

institutioner, eller avsaknaden av en akademisk examen från ett lärosäte i väst. 

Vidare är det av intresse - något som också berördes i avsnitt 2.2.2 - att 

utestängningsprocedurerna tycks ha lett till att nationalstaten och implicit alla 

organisationer, vars konstruktion utgår från mellanstatliga traktat, exkluderats 

från nätets diskurs. Dessa indicier förklarar således varför FN-systemet så 

småningom - och därtill på initiativ av ett land från tredje världen, Tunisien – 

anordnade toppmötena om det globala informationssamhället.  

3.2 Informationssamhället 

Kofi Annan, Förenta nationernas dåvarande general-sekreterare, deklarerade i sitt 

öppningstal vid WSIS-kongressen i Tunis 2005 en egen definition av det globala 

informationssamhället. Det skulle vara en värld ―in which human capacity is 

expanded, built up, nourished and liberated, by giving people access to the tools 

and technologies they need, with the education and training to use them 

effectively (Annan 2005).‖ Det var ett sådant samhälle WSIS hade i uppgift att 

skapa. Vad FN valde att utelämna från dagordningen, av allt att döma för att det 

inte passade in med de politiska ambitionerna, är faktumet att det knappast fanns 

någon samsyn bland teoretikerna inom samhällsvetenskapen om det 
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överhuvudtaget existerar ett ”informationsamhälle”. Däremot verkar man tämligen 

överens om den ökade betydelsen av ”information” och ”kunskap” i det moderna 

samhället.  

 

I sin bok ”Theories of the Information Society” delar den brittiske 

sociologiprofessorn Frank Webster (2006:7) in teorierna rörande 

”informationssamhället” eller ”det informatiserade samhället” - benämningen 

beror på vilken falang man tillhör - i två kategorier:  

 

1) De som proklamerar ett nytt samhälle uppstånden från det gamla. I det 

facket ingår teoretiker såsom Manuell Castells (”the informational mode of 

development”), Paul Virilio, Jean Baudrillard (”postmodernism”) och Daniel 

Bell (”post-industrialism”). 

2) De som betonar kontinuitet, dvs. en informatisering inom den rådande 

samhällsordningen. Förespråkare av denna syn är Herbert Schiller (”neo-

Marxism”), Anthony Giddens (”reflexive modernisation”) och Jürgen 

Habermas (”the public sphere”). 

 

Vi återkommer till den ontologiska diskussionen, men först, för att utröna 

essensen av ett presumtivt informationssamhälle, måste man förstå vad som 

avses med begreppet ”information”.  

3.2.1 Information eller teoretisk kunskap 

 

Webster diskuterar i sin bok skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa aspekter 

av ”information”, eller som han uttrycker det, distinktionen mellan ‖having 

information‖ och ‖being informed‖ (Webster 2006:28). Det senare utgår från en 

semantisk betydelse av ”information”, där den får mening och resonans i en vidare 

kontext. För att definiera ett informationssamhälle utifrån detta perspektiv måste 

man kunna ange kvalitativa kännetecknen hos ”informationen”, såsom när, vem, 

hur, om vad, var etc., i motsats till egenskaper som antalet (data-)bitar, tecken 

eller marknadsvärdet i kronor, som utgår från den första distinktionen (Webster 

2006:26). I det fallet ser han en svaghet i argumentation hos förespråkarna av 

det nya informationssamhället och menar att en kvantifierbar spridning av 

information inte nödvändigtvis är indikativt av ett fundamentalt skifte i den sociala 

organisationen (Webster 2006:31). Hela analysen rörande informationssamhällets 

beskaffenhet undergrävs därigenom av man inte tar hänsyn till informationens 

kvalitativa betydelse i den nya ordningen.  
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En annan ansats är att analysera innebörden av ”teoretisk kunskap”, vilket knyter 

an till Websters distinktion ”being informed” istället för ”information” som indikator 

på ett nytt informationssamhälle (eller ”kunskapssamhälle”). Här är definitionen 

av ”teoretisk kunskap” den kunskap som är abstrakt, generaliserbar och 

kodifierad, exempelvis i läromedel och genom massmedia. Genom att lägga vikten 

på den kvalitativa förändringen av hur vi använder kunskap behöver man inte 

reflektera över dess mening i givna sammanhang (Webster 2006:28ff). Genom 

kopplingar till Anthony Giddens idéer om ”reflexiv modernitet” – en ny epok i 

moderniteten där samhället uppvisar självmedvetenhet om dess inneboende 

begränsningar och möjligheter – framhåller Webster (2006:30ff) att teoretisk 

kunskap i dagens samhälle sträcker sig bortom de vetenskapliga och teknologiska 

områdena för att även omfatta andra aspekter av våra liv i egenskap av sociala 

varelser.  

 

Den reflexiva moderniseringen är i sig en utveckling av Giddens struktureringsteori 

där ”strukturingsprocessen” utgör länken mellan aktör och struktur.  Lilja & 

Vinthagen (2009:13) sammanfattar aktör/struktur-debatten inom 

samhällsvetenskaperna med en enda kärnfull frågeställning: ‖Är det aktörer som 

skapar strukturerna de vill ha eller strukturer som producerar de aktörer som 

behövs?‖. Enligt Giddens finns det en inbyggd ”strukturens dualitet” där strukturen 

både reproduceras eller transformeras av handlingar samtidigt som den begränsar 

eller möjliggör handlingar. Det finns därför ett visst utrymme för reflektion över 

handlingsmöjligheterna utifrån praktisk kunskap om den sociala omgivningen. 

Detta innebär att reflexiva aktörer kan (omedvetet) bidra till att strukturer 

antingen reproduceras eller förändras (Lundin 2004:50, Buechler 2008:192ff). 

 

Buechler (2008:192) menar att Giddens ”reflexivitet” skulle kunna ses som 

sociologisk kompetens, vilket knyter an till Websters utvidgade definition av 

teoretisk kunskap: 

 

―Like lingustic competence, sociological competence seems to be an inherent 

capacity to understand the social world. When it is matched with 

socialization, we use it almost effortlessly.‖  

 

Tolkningen ovan av teoretisk kompetens ligger nära Pierre Bourdieus koncept om 

habitus, då strukturen blir en del av oss utifrån vår position i det sociala fältet, 

som i sin tur definieras av vårt ackumulerade ekonomiska eller symboliska kapital, 

(Meigel et al 2002:273ff). Även om sociologen Pierre Bourdieus resonemang 

gällande det personliga nätverkandets betydelse för det sociala kapitalet skulle 
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kunna utgöra en utgångspunkt för en analys av sociala medier (Bourdieu 1986) är 

han inte central för min diskussion rörande WSIS.  

3.2.2 Informationssamhällets betingelser 

 

I det tidigare avsnittet problematiserades olika tolkningar av vad information 

faktiskt är. Därför är det knappast förvånade att olika teorier om 

informationssamhället också betonar olika aspekter av vad som utgör kriterier på 

en ny samhällsordning, möjliggjord genom teknologiska innovationer inom IKT.  

 

Webster delar in perspektiven på den ”nya” samhällsordningen i fem, varandra 

icke-uteslutande, kategorier (Webster 2006:8ff)47: 

 

1) Det teknologiska perspektivet: Den stora volymen av teknologiska 

innovationer måste med nödvändighet leda till en omdaning av den sociala 

ordningen (”teknologisk determinism”). 

2) Det ekonomiska perspektivet: När värdet på ekonomiska aktiviteten i den 

informationella sektorn vida överstiger övriga sektorer, vilka är traditionellt 

förknippade med industriella samhället, är övergången till det ”nya” ett 

faktum. 

3) Det yrkesmässiga perspektivet: Om sysselsättningen i samhället 

domineras av tjänstesektorn eller ”informationellt arbete” är 

informationssamhället här (Daniel Bells ”post-industriella samhälle”). 

4) Det rumsliga (eller spatiala) perspektivet: Utbyggnaden av 

informationsnätverken får fundamentala effekter vad gäller tid och rum och 

således även den sociala organisationen (Manuel Castells 

”nätverkssamhälle”). 

5) Det kulturella perspektivet: Människors livsstilar och interaktion genom 

symboler präglas allt mer av mediasamhället, där IKT-teknologin formligen 

leder till en explosion av information som möjligen undergräver meningen i 

densamma (”post-modernism”). 

 

Webster är överlag skeptisk till tanken om ett nytt ”informationssamhälle” 

eftersom han tycker sig se drag, i olika hög grad, av ”teknologisk determinism” i 

ovan nämnda analysperspektiv. Det framhävs ofta en kausal relation mellan en 

(information-) teknologisk revolution av något slag och därefter en social 

förändring. Man ser förvisso växelverkan mellan kommunikationsteknologiska 

innovationer och dagens värderingar i samhället, dock utan att väga in det 

                                                      
47 Min översättning från engelska. 
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moderna samhällets utveckling fram till det presumtiva uppbrottet från det 

industriella. Genom att lägga startpunkten för analysen alldeles för sent i historien 

missar man kontinuiteten i hur ”information” eller ”teoretisk kunskap” - även det, 

som vi har sett, omstridda begrepp - blivit en alltmer viktigare aspekt och 

integrerad del av våra liv under de senaste århundradena (från västerlandets 

perspektiv i första hand sedan Gutenbergs tryckpress från 1400 talet – M.W.). 

Denna företeelse, vilken Webster ger benämningen ”informatisering”48, ser han 

som nära förknippad med det kapitalistiska systemet och den västdominerade 

globaliseringsprocessen (”Washington consensus”), som tog fart på allvar efter 

andra världskriget, snarare än en informationsteknologisk revolution (Webster 

2006:265ff). Han skriver om en s.k. ”informationell kapitalism” som ett stadium i 

kapitalismens historiska utveckling:  

 

―The informational capitalism we have today is significantly different from the 

corporate capitalism that was established in the opening decades of the 

twentieth century, just as that was distinguishable from the period of laissez-

faire of the mid- to late nineteenth century. An adequate account of 

contemporary capitalism would need to identify its particular features, 

prominent among which are the presence of unprecedentedly large 

transnational corporations, an intensification of competition on a global scale 

(and thereby an acceleration of the pace of change within capitalist 

parameters), the relative decline of national sovereignty and , above all, 

globalization. While it is an extraordinarily complex phenomenon, globalization 

does, for most part, shape the world in ways that bring it into conformity with 

Western ways‖ (Webster 2006:267-268). 
 

Websters tankar är inte nya, själv hävdar han att har inspirerats av Anthony 

Giddens historiska sociologi om västerlandet och den kritiska samhällsteori som 

förespråkas av sociologerna Jügen Habermas och Herbert Schiller (Webster 

2006:265), men det finns framförallt två relaterade lärdomar att ta med sig från 

hans analys i ”Theories of the Information Society. Den första gäller tendensen att 

se vår egen tid i dager av någonting väsentligt annorlunda än tidigare epoker. Den 

tidsfilosofiska benämningen är ”presentism”: genom att, med dagens 

begreppsapparat, kontrastera två tvärsnitt av tiden, dvs. nutid mot historien, 

förlorar man perspektivet på det förflutna (Webster 2006:267, Merriam-Webster 

2011). Den andra berör förståelsen av teknologiska innovationer i ett större socio-

ekonomiskt sammanhang utan att falla för ”teknologisk determinism”. Här ska 

Internets spatiala utbredning ses i kontext av ett kommunikationsbehov som 

uppstod inom och mellan sammanlänkade politiska, sociala och ekonomiska 

institutioner i takt med en tilltagande globalisering. 

                                                      
48 Från engelskans ”informatisation” 
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3.2.3 Nätverket 

 

Inom den spatiala strömningen återkommer framförallt två synsätt på hur 

Internet, eller innovationer inom IKT i allmänhet, förändrar socialiteten, dvs. 

sociala kommunikationshandlingar mellan människor och därmed, om man utgår 

från Giddens ”struktureringsprocess”, dess växelverkan mellan aktör och struktur 

(se tidigare avsnitt), också de sociala strukturerna.  Den ena hämtar sin 

inspiration från den tyske sociologen Ferdinand Tönnies ”Gemeinschaft und 

Gesellschaft” och fokuserar på hur samt varför människor formar virtuella 

gemenskaper (”communities”) kring någon gemensam nämnare, exempelvis tro, 

erfarenheter, intressen eller mål. Det andra synsättet betonar det personliga 

nätverkets betydelse för socialiteten över själva datamediet (Postill 2007:2-3).  

 

I en rapport om IKT:s inverkan på traditionella gemenskaper utvecklar den 

kanadensiske sociologen Barry Wellman sina idéer om datanätverkens 

möjliggörande av en ny sorts gemenskap vilken utgår från individen som nod 

(”networked individualism”) och inte är bunden av dimensionerna: tid och plats, 

nämligen det ”sociala nätverket” (Wellman 2001:21,60). Förenklat kan man säga 

att varje person utgör en nod och, varje interpersonell relation, länkarna i vad som 

egentligen är flera dynamiska kontaktnät som ligger överlagrade på 

datanätverket: 

 

‖ Where high speed place-to-place communication supports the dispersal and 

fragmentation of organizations and community, high speed person-to-person 

communication supports the dispersal and role fragmentation of workgroups 

and households. Each person is a switchboard, between ties and networks. 

People remain connected, but as individuals rather than being rooted in the 

home bases of work unit and household. Individuals switch rapidly between 

their social networks. Each person separately operates his networks to obtain 

information, collaboration, orders, support, sociability, and a sense of 

belonging‖ (Wellman 2001:62). 
 

Här möts Wellmans aktörsperspektiv om en ”networked individualism” med den 

katalanske sociologen Manuel Castells teorier om sociala strukturförändringar som 

är associerade med ”nätverkssamhällets” expansion.  

 

Castells anses vara en av de mest slagkraftiga teoretikerna vad gäller Internets 

betydelse för skiftet till en ny form av samhälle i informationsåldern, dvs. 

”nätverkssamhället”. Han föredrar att undvika benämningen 

”informationssamhälle” eftersom ”information” i sig själv (i analogi med den 

kantianska kunskapsfilosofins ”Ding an sich”) inte utgör någonting nytt i 
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samhället. Det är snarare Internet i form av ett nytt och revolutionerande 

kommunikationsmedium som inneburit att vi har trätt ut ur ”Gutenberggalaxen” 

och in i en ny kommunikationsvärld, nämligen ”Internetgalaxen” (Castells 

2001:14). Vidare hävdar Castells att en kombination av faktorer, såsom 

teknologiskt nytänkande, statlig intervention, marknadskrafter och kreativ 

entreprenörskap, har drivit på informationsteknologins utbredning i den globala 

arenan, så långt faktiskt, att vi har nått ett nytt ”socio-teknologiskt paradigm”, i 

vilket nätverket är centralt för den nya sociala ordningen (Castells 2000:69). I sin 

bok om ”Internetgalaxen” (2001), påtagligt influerad av Marx tes om 

bas/överbyggnad49, förtydligar han vilka processer som låg bakom skiftet från 

industrisamhället till nätverkssamhället:  

 

‖Under 1900-talets sista fjärdedel kombinerades tre oberoende processer som 

utmynnade i en ny samhällsordning med nätverk som dominerande bas: [1] 

ekonomins behov av flexibel företagsledning och globalisering av kapital, 

produktion och handel, [2] kraven från samhället, där värdena individuell frihet 

och öppen kommunikation kom i förgrunden; samt [3] de enorma framsteg 

inom datorteknik och telekommunikation som möjliggjordes av den 

mikroelektroniska revolutionen. Under dessa betingelser blev internet, en föga 

uppmärksammad teknik utan större tillämpning utanför datalogernas, 

hackarnas och de motkulturella gemenskapernas slutna världar, hävstång för 

övergången till en ny samhällsform – nätverkssamhället – och därmed till en ny 

ekonomi. (Castells 2001:14)‖ 
 

Både Webster (se tidigare avsnitt) och Castells är noga med att poängtera 

kapitalets och globaliseringens roll i dagens samhälle, men i det första fallet 

framhävs kontinuiteten, medan i det senare betonas fundamentala förändringar, i 

samhällsstrukturerna.  

 

Enligt Castells är nätverken grunden för hur sociala strukturer organiserar sig. Här 

kan noderna (”nodes”) vara företag, finansmarknader, länder eller, i fallet illegal 

droghandel, opiumfält, laboratorier, langare etc. - vad som exakt utgör noden 

definieras implicit av den typ av nätverk som berörs. Detsamma gäller länkarna 

mellan noderna, vilka är flöden (”flows”) av information, idéer, tjänster och kapital 

beroende på omständigheterna (Castells 2000:501ff). Flödena i nätverken sker i 

något som Castells kallar ”flödesrummet” (”space of flows”), en virtuell värld eller 

”spatial process” där den mänskliga erfarenheten inte är bunden av tid eller plats, 

till skillnad från ”platsrummet” (”space of places”), en fysisk plats som 

genomsyras av dimensionerna tid och plats (sinnevärlden – M.W.). De globala 

                                                      
49 Enligt teorin om historisk materialism medför förändringar i den ekonomiska basen med 

nödvändighet en ny överbyggnad, dvs. social organisation. Marx ansåg att basen, under den 
industriella epoken, utgjordes av det kapitalistiska systemet och att det borgliga samhället var dess 
överbyggnad (Miegel et al 2002:206).  
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nätverken är till följd därav helt dynamiska utan central kontroll och kan 

ögonblickligen anpassa sig till strukturella förändringar, dvs. uppkoppling mot nya 

eller nedkoppling av gamla noder, allt efter behov - en intressant aspekt i 

diskussionen om den ”digitala klyftan”, till vilken vi återkommer senare (Castells 

2000:441-442,453).  

 

Särskilt betydelsefulla i systemet är de noder som ingår i flera nätverk samtidigt 

och kan därför koppla om flödena däremellan, s.k. ”växlar” (eng. ”switches”). Ett 

exempel är hur finansiella nätverk utövar kontroll över det massmediala utbudet 

som i sin tur påverkar politiska processer. Den italienske politikern och 

finansmannen Silvio Berlusconi och australienske mediemoguln Rupert Murdochs 

affärsimperier är klassiska arketyper för denna typ av maktutövning. Megastäder 

är andra ytterst viktiga noder och socio-ekonomiska maktcentra i systemet 

eftersom det är där de globala nätverken kopplas samman. I detta avseende 

betonas kapitalismens centrala roll i nätverkssamhället, men den har antagit en ny 

skepnad, såtillvida att den är världsomspännande och strukturerad kring de 

finansiella flödena (Castells 2000:440,502). De marxistiska influenserna är 

uppenbara: förändringar i den materiella basen orsakar med nödvändighet en ny 

samhällelig organisation:  

 

―Since networks are multiple, the inter-operating codes and switches between 

networks become the fundamental sources in shaping, guiding and misguiding 

societies. The convergence of social evolution and information technologies has 

created a new material basis for the performance of activities throughout the 

social structure. This material basis, built in networks, earmarks dominant 

social processes, thus shaping social structure itself‖ (Castells 2000:502). 
 

 

Avsikten här har endast varit att ge en liten inblick i Castells teorier. Enligt Castells 

har vi alltså trätt in i en ny era, där det kapitalistiska systemet tagit ny form och 

spelreglerna ändrats. En annan drivkraft bakom nätverkssamhällets expansion är 

globaliseringsprocessen. Vidare förutsätts det att man är uppkopplad mot 

nätverken och medverkar i dess flödesrum för att kunna delta och förhoppningsvis 

påverka denna nya verklighet. Från det perspektivet är det av yttersta vikt att 

infrastruktur byggs ut i utvecklingsländerna annars kommer den globala digitala 

klyftan vidgas (Castells 2001: 172-173).   
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3.2.4 Summering 

 

Målet här har varit en problematisering av ”informationssamhälle” och 

”information” för att, om något, relativisera innebörden av begreppen när de 

används i WSIS dokumenten. En sak är dock uppenbar. Oavsett vad som 

förespråkas gällande information kontra teoretisk kunskap, nätverk kontra 

gemenskap eller informationssamhälle kontra det informatiserade samhället, kan 

man konstatera att banbrytande teknologiska framsteg inom media och 

kommunikation - från Gutenbergs tryckpress, telegrafen, televisionen ända fram 

till dagens Internet - snabbt får genomslag i den sociala kontexten. Frågan är hur 

”makten” anpassar sig till ny verklighet, vilket leder oss till nästa avsnitt. 

3.3 Nätets dominansförhållanden  

 

I föregående text har diskussionen om informationssamhällets ontologiska grund 

berörts. Genom den framstående sociologen Manuell Castells prisma om 

”nätverkssamhället” har jag sedan försökt belysa hur premisserna för den sociala 

interaktionen, åtminstone hypotetiskt, förändras i denna nya ordning. Oavsett 

vilken betydelse man ger Castells teorier vad gäller den digitala revolutionens 

effekter för mänsklig interaktion kan man inte bortse från kopplingen till 

globaliseringen, geopolitiska förhållanden och kapitalismens spelregler.  

 

Senast under finanskrisen 2008 såg vi hur ett osunt beteende på 

bolånemarknaden i USA (”subprimelånen”) och sedermera banken Leman Brothers 

konkurs fick förödande konsekvenser för det globala finansiella systemet.  

Kollapsen skulle ha varit ett faktum om inte världens skattebetalare hade tagit sig 

an kreditförlusterna och, via centralbankerna, återkapitaliserat banksystemet 

genom billiga lån. Ett lokal ekonomisk chock hade, likt en farsot, löpt ut i det 

globala finansiella systemet och, allvarligast av allt, underminerat förtroendet för 

bankväsendet och betalningssystemen50. Monetära transaktioner mellan de 

finansiella institutionerna avstannade helt, vilket ledde till att likviditeten i 

systemet evaporerade. Vad som är känt idag är att den digitala tekniken och IKT 

spelade en stor roll i att dölja systematiska problem från myndigheterna vilka 

hade till uppgift att reglera samt övervaka de finansiella instituten. I grova ordalag 

kan man säga att tvivelaktiga lån gjordes om51 till obskyra finansiella instrument, 

som knappt någon brydde sig om att förstå då de oftast fick höga värderingar av 

                                                      
50 Betalningsmedlen har inget värde i sig utan bygger helt och hållet på tron att de kan användas i 
utbyte för någonting med reellt värde, dvs. varor eller tjänster. 
51 Värderpapperisering (eng. securitization) 
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kreditvärderingsinstituten, och som sedan spreds ut över det globala finansiella 

nätverket så snabbt att de nationella övervakningsmyndigheterna hade svårt att 

hänga med52. Lärdomen från finanskrisen är att aspekter relaterade till 

övervakning, kontroll och reglering av globala finansiella system måste anpassas 

till nya spelregler för att vara effektiva. Samtidigt borde kanske vedertagna 

makroekonomiska modeller också modifieras i relation till en ny verklighet, dvs. 

informationssamhället, men den diskussionen lämnas därhän åt 

nationalekonomerna.  

 

Det finns fler indikationer på att statlig reglering samt myndigheters kontroll 

kräver nya strategier och samordning för att upprätthålla sin trovärdighet och 

effektivitet i en ny era, vilket har bl.a. visat sig i samband med fildelnings- och 

FRA53-debatterna i Sverige. Från denna utgångspunkt var WSIS-processen kanske 

ingenting annat än ett försök från FN-systemets sida att anpassa sig till 

informationssamhällets premisser samt medvetandegöra medlemsstater om en 

social förändring som påbörjades då ARPANET:s första noder kopplades upp mot 

varandra.   

3.3.1 Kontroll och reglering 

Analogt med de finansiella övervakningsmyndigheterna måste även andra 

aspekter av nationella, regionala eller internationella regelverk och 

kontrollmekanismer lämpas för en ny form av samhälle, i vilket Internet och IKT i 

allmänhet har ändrat premisserna för de sociala sammanhangen. Mattias Klang, 

forskare och lektor i rättsinformatik vid Göteborgs universitet, lyfter fram i sin 

doktorsavhandling konsekvenserna av s.k. ”disruptiv teknologi” i det demokratiska 

samhället samt dess verkningar för rådande maktstrukturer, och framförallt 

regleringarna i samhället. Den specifika frågeställningen gäller på vilka sätt staters 

och sociala institutioners insatser för att reglera den disruptiva teknologin också 

begränsar den internetbaserade deltagardemokratin (Klang 2006:4). För att förstå 

hur regleringar verkar på Internet använder han sig bl.a. av Lawrence Lessigs54 

teoretiska ramverk om fyra modaliteter av regleringar: 1) lagar, 2) normer, 3) 

marknadskrafter samt 4) arkitektur. Med hjälp av Lessigs egen redogörelse 

(2006:122ff) och Klangs diskussion om reglering i allmänhet (2006:35ff) har 

följande övergripande schema skapats:  

 

                                                      
52 En kort och koncis sammanfattning om Finanskrisen 2008 finns att läsa på Unga aktiespararnas 
hemsida, se http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Finanskrisen-i-
korthet  | 2012-12-22 
53 Försvarets radioanstalts rätt till avlyssning av trafik över Internet i anknytning till sin 
underrättelseverksamhet. 
54 Professor i juridik vid Stanford, se Lessigs hemsida: http://www.lessig.org/about/ | 2013-01-23 

http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Finanskrisen-i-korthet
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Finanskrisen-i-korthet
http://www.lessig.org/about/
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Lessigs fyra modaliteter av reglering: 

 

1. Hierarkisk: lagar och förordningar (‖Hierarchical control‖)  

2. Nätverksbaserad: sociala normer (‖Community-based control‖) 

3. Marknadsbaserad: prisbildning (‖Competition-based control‖) 

4. Arkitekturbaserad: begränsningar inom (data-)systemen (‖Design-based 

control‖) 

 

Poängen med modellen utifrån min studie är att reglering inte nödvändigtvis 

utövas uteslutande av staten eller över- och mellanstatliga organisationer i form 

av formella regler utan också genom prisbildning och manipulering av den 

underliggande arkitekturen. Handlingar kan m.a.o. begränsas eller möjliggöras av 

andra, kanske inte lika synliga, maktstrukturer, exempelvis en fastighetsägares 

hyressättning eller mobiloperatörs val att inte tillåta IP-telefoni på det mobila 

nätverket. Vidare kan det tänkas att ett statligt ”Public service”-bolag inte stödjer 

öppna standarder på sin hemsida, vilket, åtminstone hypotetiskt, medför att viss 

viktig information förblir otillgänglig för den del av allmänheten som inte innehar 

rätt operativsystem. Subjektets handlingsmöjligheter måste alltså förstås i en 

social kontext som präglas av en viss hybriditet av olika kontrollsystem.  

 

Lessig understryker dessutom distinktionen mellan ett objektivt respektive 

subjektivt förhållningssätt till de fyra modaliteterna, vilket, i viss mån, knyter an 

till diskursperspektivets syn på subjektets skapande inom ramen för diskurserna. 

Medan det är fullt möjligt att objektivt förstå vilken modalitet det är som reglerar 

våra handlingar är det inte samma sak som den subjektiva upplevelsen av 

detsamma. Han menar också att regleringar att mest effektiva när de har 

internaliserats av subjektet (Lessig 2006:343-344). Utifrån lagar, normer och, till 

viss del, marknadskrafterna blir vi våra egna poliser och censorer: 

 

―The more subjective a constraint, then, the more effective it is in regulating 

behavior. It takes work to make a constraint effective [internalization – M.W.]. 

An individual must choose to make it a part of who he or she is. To the extent 

that the norm is made subjective, it constrains simultaneously with the 

behaviour it regulates‖ (Lessig 2006:344). 
 

Utmärkande dock för den arkitekturbaserade modaliteten är att den kan reglera 

handlingsmöjligheteren utan subjektivitet. Här menar han att arkitektoniska 

begränsningar verkar oavsett insikt om dess existens, medan de andra 

modaliteterna kräver ett visst medvetande hos oss för att de ska vara effektiva 

(Lessig 2006:344-345).  
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En av de två mest relevanta aspekterna av Lessigs modell för denna uppsats är 

insikten om att en effektiv statlig reglering i informationssamhället måste använda 

sig av flera modaliteter för att uppnå önskvärd beteende bland medborgarna. 

Medan den lagstiftande makten kan alltid anta nya lagar kräver de andra 

modaliteterna mer sofistikerade strategier. Normer kan påverkas - både virtuellt 

och rumsligt - genom utbildningssystemet, statlig media eller 

folkbildningskampanjer, medan prisbildningen vad gäller datautrustning, 

Internetanslutningar etc. manipuleras genom (av-)regleringar, skatter, avgifter 

eller tariffer av olika slag55. Även arkitekturen kan användas av staten i reglerande 

syfte genom bl.a. tillämpningen av vissa standarder samt det direkta ansvaret för 

radiofrekvenserna. Den andra aspekten rör FN-systemets impotens i fråga om 

regleringen av arkitekturen56. Även om den amerikanska staten, vilket har 

diskuterats tidigare i avsnitt 2.1.4, har överlåtit kontrollen över Internets 

applikationer och infrastruktur till aktörer inom privat näringsliv och 

teknikersamfundet måste dessa ändå följa landets lagstiftning och regelverk. På så 

sätt kan minsta lilla förändring i nationell lagstiftning få globala konsekvenser för 

stater, organisation och företag långt utanför USA:s gränser. Lessigs modell kan 

således bidra till förståelsen om arkitekturens roll i genomsyrandet av 

amerikanska intressen i det globala informationssamhället.    

 

Medan Lessigs stora bidrag till samhällsvetenskapen är insikten om de regulativa 

egenskaperna i själva teknologin har Goldsmith & Wu (2006:65ff) utvecklat en 

modell som, mer specifikt, förklarar hur nationalstaten kan reglera aktiviteter på 

Internet (läs: informationssamhället).  

                                                      
55 T.ex. den s.k. ”Copyswedeavgiften” på hårddiskar, USB-minnen, DVD-RW etc., se 
http://www.copyswede.se/privatkopieringsersattning/vad-betalar-elektronikbranschen-for/ ǀ 2013-01-

06 
56 Det råder viss oenighet bland Internetforskarna om de sociala mediernas betydelse för den arabiska 
våren, men ser man till protesternas demografi – yngre, datakunniga personer, varav många kvinnor – 
är det sannolikt att IKT hade del i revolutionerna (Howard i Reardon 2012). 

http://www.copyswede.se/privatkopieringsersattning/vad-betalar-elektronikbranschen-for/
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FIGUR 4: Staters extraterritoriella kontroll genom intermediärer (efter Goldsmith & Wu 2006:68-72) 

 

Modellen kan förklaras med hjälp av ett enkelt, fiktivt exempel, där någon, kanske 

omedvetet, kringgår upphovsrätten och laddar regelbundet ned illegala kopior av 

de senaste kommersiella biofilmerna, men det kunde likaväl gälla en kinesisk 

medborgares konsumtion av nyheter i västerländska medier. Det senare fallet 

förutsätter givetvis att nyheterna inte genomgått granskning av det kinesiska 

propagandaministeriet. Låt oss återgå till det första fallet (A) i modellen. Källan är 

s a s servern som tillhandahåller en digital kopia av filmen och målet datorn till 

vilken Internetanvändaren laddar ned filmen. Intermediärerna är aktörerna 

däremellan, i detta fall primärt nätverksoperatörerna57. Om alla dessa befinner sig 

geografiskt inom gränserna för ett enskilt land (eller en politisk union, t.ex. EU), 

kan makt utövas effektivt genom att reglera handlingsmöjligheterna hos någon av 

aktörerna. I detta enkla exempel skulle man kunna bötfälla ägaren av servern, 

någon av nätverksoperatörerna och/eller slutanvändaren. De andra scenariona (B-

E) illustrerar att det går alltid att utöva reglerande makt från statens sida eftersom 

slutanvändaren är fysiskt närvarade inom ett lands jurisdiktion. Samma princip 

                                                      
57 I en debattartikel i Guardian (Ball 2011) diskuteras exemplet med Wikileaks och implikationerna av 
att indirekt låta banksystemet användas som ett medel för att begränsa yttrandefriheten: ‖As the world 
becomes ever-more digital, and cash continues its journey to obsolescence, they will become still more 
pervasive. If they are allowed to cut off payment to lawful organisations with whom they disagree, the 
US's first amendment, the European convention on human rights' article 10, and all other legal free 

speech protections become irrelevant.‖ Genom påtryckningar på Wikileaks intemediaärer, dvs. 
finansiella institut och nätverksoperatörer, lyckades den amerikanska staten effektivt stoppa 
Internetaktivisten Julian Assanges verksamhet.   
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gäller för institutioner och företags civilrättsliga hemvist, därför kan även denna 

modell förklara USA:s oproportionerligt stora inflytande och makt i frågor rörande 

informationssamhället i stort. Visserligen är landet världens största ekonomi men 

hade ICANN:s huvudkontor lokaliserats till Bryssel så skulle EU:s inflytande öka, i 

alla fall hypotetiskt enligt modellen.   

 

Den viktigaste aspekten i vad Goldsmith och Wu försöker illustrera med sin modell 

är att den fysiska belägenheten i geografin, trots Internets gränsöverskridande 

egenskaper, alltid kommer först:  

 

   ―The Net has allowed talented technologists, dissatisfied groups, and various 

types of law evaders to take advantage of the difficulty of controlling 

information to achieve political, social, and commercial goals. 

   This was true, however, of the telegraph, the telephone, the radio, the 

television, and other earlier communication revolutions, all of whichdramatically 

increased the number and speed of communications, and dramatically lowered 

their costs. These communication technologies produced radical changes in 

human organization and interaction, and required governments to develop new 

strategies for regulating human affairs. But they did not displace the central 

role of territorial government in human governance. And neither, […], will the 

Internet (Goldsmith & Wu 2006:180).‖  
 

Det är lätt att tro när vi träder in i cyberrymden att den virtuella 

rumsuppfattningen omfattar alla aspekter av vår existens, men egentligen borde 

uppfattningen om informationssamhället vara mer nyanserad än så. För att 

återanknutna till Websters idéer om det ”informatiserade” samhället verkar inte 

världen genomgått ett paradigmskifte. Däremot, om man ska tro Lessig och 

Goldsmith & Wu, kommer maktapparaterna att behöva anpassa sig till nya 

premisser. 

 

3.4 Digital klyfta 

 

Den digitala klyftan utgör ett återkommande tema i de dokument som alstrades i 

samband med WSIS-processen. I första hand åberopas då klyftan från ett globalt 

perspektiv, dvs. skillnaderna mellan stater i fråga om den digitala teknikens 

tillgänglighet och Internets utbredning bland respektive befolkningar, vilket 

primärt är den definition som behandlas i denna uppsats. I avsnitt 2.2.1 berördes 

bl. a. millenniemål åtta samt de specifika variablerna58 i respektive länder med 

vilka FN-systemet mäter framgången av dess genomförande.  

                                                      
58 Användningen av mobil eller fast telefoni samt Internet (inom respektive medlemsstat) 
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Enligt Världsbankens officiella statistik från 2011 fanns det nästan 2.3 miljarder 

Internetanvändare i världen, vilket motsvarar en tredjedel av jordens befolkning59 

(The World Bank 2012). ITU:s statistik, enligt en BBC-artikel om den digitala 

klyftan (Wakefield 2010), återger följande bild: 

 

FIGUR 5: Den digitala klyftan (efter Wakefield 2010) 

 

Det är viktigt i detta sammanhang att notera att Sverige tillhör en priviligierad 

grupp länder som har tillräckligt robust IKT-infrastruktur för att kunna erbjuda 

bredband till alla innevånare60. Redan i historikavsnitt redogjordes för Sveriges roll 

som föregångsland i utbyggnaden av Internet i Europa.  

 

I en föreläsning om de lokala och globala digitala klyftorna ifrågasätter sociologen 

Carl Cuneo (2002:2-3) användandet av alltför endimensionella begrepp inom 

mycket forskning, vilket föranleder att relevanta bakomliggande faktorer 

exkluderas. Medan sociologerna betonar klass och etnicitet och 

samhällsgeograferna kontrasterar fysiska förutsättningar mellan i- och u-länderna, 

                                                      
59 Runt sju miljarder enligt US Census Bureau, se http://www.census.gov/main/www/popclock.html | 

2012-01-03 
60 I princip hela befolkningen har tillgång till mobilt bredband, s.k. 3G eller 4G, se Telias 
täckningskartor: http://www.telia.se/foretag/tackningskartor/ | 2013-01-23 

http://www.census.gov/main/www/popclock.html
http://www.telia.se/foretag/tackningskartor/
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kommer feministerna framhålla kön som den mest intressanta dimensionen i 

studiet av den digitala klyftan. Statsvetarna och nationalekonomerna, å andra 

sidan, kanske är mest intresserade demokratiseringsprocessen respektive 

marknadskrafterna, samtidigt som gerontologerna fokuserar på demografin och 

ålderstrukturer. I ett försök att jämka samma disparata perspektiv med 

utgångpunkt från tillgänglig data sammanfattar Cueno bakomliggande faktorer till 

den globala digitala klyftan med följande formuleringar:  

 

‖ The main conclusion I would draw is that the digital divide is primarily 

explained by income differences based in globalization, and secondarily by 

education, gender, age, race and ethnicity, and differences in disabilities. This 

model heavily rests on socio-economic differences. They do not explain all of 

the Digital Divide. The rest of the explanation lies in social psychological and 

political factors, […]‖ (Cuneo 2002:53). 
 

De primära variablerna i hans förklaringsmodell utgår alltså från 

globaliseringsprocessen och skillnader i inkomstnivåer mellan stater. Däremot får 

andra faktor relevans i analysen om man särskådar den s.k. inhemska digitala 

klyftan, dvs. klyftan inom en region eller specifikt land. 

 

Även om en del av hans andra slutsatser knappast är giltiga idag, eftersom de 

baseras på föråldrad empirisk data, framför Cuneo en viktig poäng som är värd att 

beaktas:  

 

‖ It is safe to assume that a somewhat larger percentage [of those not 

connected – M.W.] is either aware of the existence of something called ―The 

Internet‖, or wishes to be connected, but cannot do so for a variety of reasons. 

But it is also safe to assume that a much larger number, and perhaps the 

majority of the world, has no desire to become connected, remains indifferent, 

or is completely ignorant of anything called the Internet. […] There are vast 

reaches of undeveloped countries where fighting off starvation or land mines is 

a more urgent priority of life and death than getting connected to the Internet 

in order to surf for information, and purchase goods from the developed West‖ 

(Cuneo 2002:63). 

 

Ovan kan låta aningen melodramatiskt. Men det är möjligt att välbemedlade 

grupper i de rika i-länderna, och i u-länderna för den delen, överdriver betydelsen 

av inklusivitet i informationssamhället. I Sydostasien kanske den lyckligt lottade 

entreprenören har en rostig moped och mobiltelefon av äldre Nokia modell istället 

Audi, bärbar dator, senaste Ipad och två smartphones. Faktum är att 

livsbetingelserna ser väldigt olika ut beroende på i vilket hörn av världen vi 

befinner oss.  

 



69 
 

En rad forskare inom ämnet vill också framhålla begreppets komplexitet och 

mångfacetterade innebörd bortom uppkopplingen mot olika 

kommunikationsnätverk. Wenhong Chen & Barry Wellman (2003:21ff) - den 

senare är professor vid Torontos universitet och en av Kanadas mest framstående 

sociologer – problematiserar också flera abstraktionsnivåer och dimensioner av 

den digitala klyftan utifrån en komparativ studie av åtta länder: USA, 

Storbritannien, Tyskland, Italien, Japan, Sydkorea, Kina och Mexico. Slutsatserna 

kan sammanfattas i följande punkter61:  

 

1) Den digitala klyftan handlar om skillnader mellan individer eller samhällen i fråga om 

resurser och möjligheter att delta i informationsepoken.  

2) Digitala klyftor uppstår pga. variationer i inhemska och/eller globala 

socioekonomiska, teknologiska och språkliga förutsättningar. 

3) Internets [exponentiella – M.W.] expansion i i-länderna verkar vara i avtagande. 

4) Den digitala klyftan mellan första och andra vågens i-länder vad gäller utbyggnaden 

av Internet minskar. 

5) Betingelserna för den digitala klyftan varierar utifrån olika länders sociala, politiska, 

demografiska och teknologiska förutsättningar. 

6) Den digitala klyftan består mellan i- och u-länder. 

7) Den digitala klyftan kan vidgas trots att Internetanvändningen ökar, t.ex. yngre 

generationer använder nätet i allt högre grad medan dito för äldre är statisk eller 

avtagande. 

8) Den digitala klyftan är även påtaglig [mellan olika sociala strata – M.W.] inom 

utvecklingsländerna.  

9) Den digitala klyftan bidrar till att cementera befintlig social ojämlikhet, t.ex. 

individuell kompetens inom dataanvändning och IKT är vital för ens attraktivitet på 

arbetsmarknaden62. 

10) Slutligen, det finns flera parallella digitala klyftor, inte bara en. 

 

Den sista punkten för med sig att världens beslutsfattare, enligt Chen & Wellman, 

behöver nyansera sin förståelse av begreppet för att överbrygga dess olika 

aspekter:  

 

‖As the diffusion of the Internet is global, important and ongoing, 

understanding the causes and the impacts of the multiple digital divides has 

substantial policy implications. Such understanding can provide practical 

information for decision making: both for targeting market segments with 

different social and economic backgrounds in different parts of the world, and 

for building public-NGO-private partnerships for bridging the digital divide. 

                                                      
61 Min översättning från engelska. 
62 I en studie av Internetanvändning bland skolbarn i Storbritannien konstateras att 99% i de 10% 
rikaste hushållen hade minst en dator med Internetuppkoppling hemma medan hela 43% av barnen i 
de 10% fattigaste hade ingen Internetuppkoppling via dator alls (Burns 2013). 
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Governments, private sectors, and NGOs have initiated and sponsored 

numerous programs to bridge the digital divide through Internet connectivity in 

public places such as schools, community centers, and public libraries. To do 

this properly, there is a need to evaluate systematically the impacts of such 

programs, going beyond merely documenting that X percent of group Y in 

country Z are now connected. A simple commitment to ―close the digital divide‖ 

will not do. This is not simple, but simplistic. There is no one digital divide‖ 

(Chen & Wellman 2003:24). 
 

Det finns m.a.o. flera olika lager av digitala klyftor som alla har sina egna 

karaktäristika samt motmedel. Dessutom krävs det tillförlitliga metoder för 

utvärdering samt uppföljning av de politiska insatserna för att de skall komma till 

nytta i samhället och verka effektivt. Chen & Wellman (2003) går således ett steg 

längre än Cuneo (2002) när de även diskuterar den politiska processen. 

 

Drori (2006:4ff) för en annan typ av resonemang om betingelserna för den globala 

digitala klyftan med utgångspunkt från de individuella begreppen: ”klyfta”, 

”global” och ”digital” i angiven ordningsföljd. Hon menar att vissa sociala 

aktiviteter, exempelvis Internetanvändningen, varierar bland olika medlemmar i 

samhället utifrån ett system av social stratifiering eller hierarkisk rangordning i 

sociala klasser eller strata. Ett sådant system medför implicit att vissa grupper 

premieras på bekostnad av andra. Det kan gälla lön, utbildning eller sysselsättning 

etc. Vidare hävdar Drori att tydliga mönster på differentierad tillgång till och 

användning av sociala resurser mellan individer eller grupper vanligtvis är tecken 

på en institutionaliserad ojämlikhet eller diskriminering som begränsar våra sociala 

handlingsmöjligheter. I allmänhet bör orättvisor kartläggas av sociologen och 

åtgärdas av beslutsfattare: 

 

‖And the more firm and unyielding the stratification system is, the more limited 

are the horizons of social opportunity for the members of the lower strata, or 

the disenfranchised groups. Because of these obvious implications, the 

discussion of inequality is the core concern not only to social scientists but also 

to policy makers. This concern is rooted in the modern thinking that equates 

inequality with injustice‖ (Drori 2006:4). 
 

Den globala aspekten i den digitala klyftan härrör från globaliseringsprocessen och 

den nya teknikens gränsöverskridande egenskaper. Idag interagerar vi på ett 

socialt plan med aktörer från hela världen som även får stor relevans i våra liv. 

Det ”lokala” har blivit det ”globala”. Ett uttryck för detta är den allmänna synen [i 

väst – M.W.] på sociala problem och orättvisor som globala företeelser: 

miljöproblem, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning har alla resonans på 

den globala arenan. Likaså är det med informationssamhället. Internet är ett 

globalt medium där sociala kontakter och transaktioner sker bortom politiska 
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gränser. Sålunda har den digitala teknologin också blivit en viktig social resurs och 

en aspekt av den sociala stratifieringen. Individer som innehar kunskaper inom 

IKT anses vara centrala för ett produktivt samhälle och värderas högt, medan de 

som äger och kontrollerar tekniken är mäktiga och inflytelserika (Drori 2006:5-7).   

 

‖In this sense, the reason for us to focus on the discussion of social equality on 

technology is the heightened importance awarded to technology in the age of 

globalization and the era of the high-tech boom. […]. The advances mark the 

advances in global connectivity, and for social scientists they also mark the 

contours of global marginality‖ (Drori 2006:7). 
 

I det globala informationssamhället är grupper eller samhällen med begränsad 

tillgång till IKT, bristande kunskaper i dess användning eller som underlåter att 

utnyttja teknologins fulla potential marginaliserade eller, i värsta fall, helt 

exkluderade. Även om det kan finnas tekniska hinder för utbyggnaden av 

infrastruktur i avlägsna delar av världen konstaterar hon att det finns flera 

indikationer på att den globala digitala klyftan är framförallt ett socialt problem. 

Specifikt vill hon hävda dess lösning ligger i händerna på sociala aktörer, alltifrån 

regeringar till organisationer inom civilsamhället, men viktigast av allt utgör 

korrelationen mellan digitala klyftor och sociala markörer som blottlägger att 

teknologisk ojämlikhet är primärt en spegling av rådande orättvisor i världen 

(Drori 2006:145).  Genom det semantiska skiftet från ”ojämlikhet” till det 

begreppet ”orättvisa” ansluter sig Driori till den kritiska sociologins idé att 

forskaren vid blottläggandet av vissa sociala förhållanden kan uttala sig normativt 

om dessa i slutsatserna. På så sätt är den kritiska sociologin framträdande i 

mycket forskning om den digitala klyftan. 

 

Även Castells (2001:271-273) lyfter fram liknande aspekter i hans utläggning om 

den digitala klyftan i kontext av nätverkssamhället. Samtidigt som den 

Internetbaserade ekonomin och informationssystemet kopplar samman vitala 

noder i ett globalt nätverk avfärdas de delar av världen som har ringa 

värdeskapande att erbjuda systemet. Den digitala klyftan kan inte mätas i antalet 

Internetanslutningar utan måste ses utifrån resultaten av genomförd eller 

underlåten uppkoppling mot nätverket. Här poängterar han nätverkets betydelse 

för ett framgångsrikt samhälle och en konkurrenskraftig ekonomi i allmänhet:  

 

‖Ty Internet är […] inte bara teknik. Det är det tekniska verktyg och den 

organisatoriska form som sprider informationsmakt, kunskapsalstring och 

nätverksförmåga till alla verksamhetsområden. Utvecklingsländerna fångas I 

ett trassligt nät. Att vara bortkopplad från eller ytligt ansluten till internet är å 

ena sidan likvärdingt med marginalisering i det globala nätverkande systemet. 
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Utveckling utan internet skulle vara som industrialisering utan elektricitet under 

industriepoken (Castells 2001: 271).‖ 
 

Från Castells perspektiv är det missuppfattning (se Cuneo 2002) att man måste 

börja med ”tredje världens verkliga problem” innan utbyggnaden av IKT kan 

påbörjas. Han menar att utan en Internetbaserad ekonomi finns det små 

möjligheter att generera resurser nog för att täcka landets utvecklingsbehov. 

Därför är det av yttersta vikt att politisk vilja mobiliseras både globalt och inom 

utvecklingsländerna själva för att ta ‖språnget över denna världsomspännande 

klyfta‖ mot en produktiv ekonomi som kan operera inom de värdealstrande 

nätverken med stöd av ett sunt styrelseskick och effektiva institutioner (Castells 

2001:272-273). 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den digitala klyftan är mer än endast en 

fråga om Internetanslutningar. Delvis handlar det om att resurser i termer om 

finansiella tillgångar och humankapital till utbyggnaden av informationssystem och 

infrastruktur och dessutom en kollektiv förmåga att utnyttja verktygen som IKT 

erbjuder till deras fulla potential. Därtill, precis som Castells antyder ovan, måste 

sunda krafter inom utvecklingsländerna stimulera människor att utforska den 

digitala teknikens möjligheter. På den mest basala nivån förutsätter delaktighet i 

det globala informationssamhället en viss kunskapsnivå och läs- och 

skrivkunnighet, helst i engelska och/eller något av de andra världsspråken, vilket 

innebär att vissa krav ställs på ett öppet och rättvist utbildningsväsende i de 

fattiga länderna. Eszter Hargittai, lektor i sociologi vid Northwestern University, 

uttrycker saken kärnfullt genom tillämpningen av begreppet ”digital ojämlikhet”:  

 

‖ The history of literacy shows that our understanding of functional literacy has 

evolved considerably over time requiring flexibility in education policy to keep 

up with the changing landscape. Similarly, it is too simplistic to assume that 

merely providing an Internet connection to people will obliterate all potential 

access differences among users. Rather, a more refined approach to the ―digital 

divide‖, a more comprehensive understanding of digital inequality is necessary 

if we are to avoid increasing inequalities among different segments of the 

population due to disparities in effective access to all that the Internet has to 

offer‖ (Hargittai 2003:20). 
 

Paradoxalt nog kan den digitala klyftan överbryggas på en nivå för att sedan 

förvärra och vidga klyftorna i andra avseenden, något som även observrades av 

Chen & Wellman (2003). Insikten bland världens beslutsfattare borde därför vara 

att angripa social ojämlikhet åtminstone parallellt med de grandiosa programmen 

om fattiga länders delaktighet i den digitala revolutionen och 

informationssamhället. Precis som konstaterades av Drori (2006:145) är den 
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globala digitala klyftan egentligen bara en återspegling av rådande strukturella 

orättvisor i resursfördelningen mellan rika länder och utvecklingsländerna. Från 

det perspektivet är spörsmål med utgångspunkt i bistånds- och 

utvecklingspolitiken även relevanta för informationssamhället.  

 

3.5 Sammanfattning 

 

Initialt diskuterades Foucaults maktbegrepp samt hur strukturerna genom 

diskursen inordnar subjektet i en ordning som upprätthåller rådande förhållanden. 

Även om min metod och analys divergerar från traditionella diskursanalytiska 

tillvägagångssätt är det centralt att WSIS-dokumenten faktiskt uttrycker 

dominansförhållanden vid tidpunkten för konferenserna. Dessutom är hans 

teoretiska ramverk relevant för mina frågeställningar rörande marginaliseringen 

inom nätets diskurs, specifikt inom områden som Internets styrning samt det 

inkluderande informationssamhället. Vad är diskursens möjlighetsvillkor, som 

möjliggör vissa utsagor men försvårar andra? Vilka subjektspositioner har u-

länderna och FN-systemet i nätets diskurs? Och vilka får inte komma till tals alls 

pga. diskursens utestängningsprocedurer?  Mitt fokus är primärt om WSIS-

processen tillförde nytt innehåll till nätets diskurs, ex post, och om det går att tyda 

diskursiva brott i dokumenten. 

 

För att över huvud taget ta sig an informationssamhället som studieobjekt måste 

man förstå till vilken grad IKT påverkar de socio-ekonomiska strukturerna, därför 

kompletterades teoriavsnittet med en redogörelse rörande existensen av ett 

informationssamhälle och dess betingelser. Med utgångspunkt från Websters 

antologi ”Theories of the Information Society” (2006) sammanställdes en översikt 

av ett antal teoretiska ramverk för en analys av informationssamhället utifrån 

olika perspektiv. Förenklat kan teorierna indelas i informationssamhället som ett 

uttryck för ett skifte mot en ny social ordning respektive en ”informatiserad” 

version av rådande förhållanden, vilket också är Websters uppfattning. Därefter 

återgavs en mycket kort introduktion till Manuel Castells syn på 

informationssamhället som gör gällande att växelverkan mellan globaliseringen 

och kapitalismen med hjälp av modern informationsteknologi har inneburit att det 

industriella samhället bytt skepnad till något han benämner ”nätverkssamhället”.  

 

Sedan problematiserades två modeller för kontroll och reglering som är 

applicerbara i informationssamhället. Det ena poängterar de s.k. fyra 
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modaliteterna av reglering som alla kan exploateras för att styra subjektets 

agerande. I fallet WSIS ligger dock åtminstone en av modaliteterna, dvs. koden 

och infrastrukturen, utanför FN-systemets kontroll, vilket möjligen förklarar varför 

det finns en stark vilja från medlemsstaternas sida att inordna även denna inom 

ramen för ett regulativt system som bygger på nationalstaternas suveränitet. I 

extremfallet där staters legitimitet utgår från hård kontroll av innevånarnas 

handlingsmöjligheter utgör denna impotens ett direkt hot mot den rådande 

ordningen. Den andra modellen beskriver olika strategier för hur en nationalstat 

(eller överstatlig organisation) kan utöva regulativ makt i informationssamhället 

genom att styra handlingsmöjligheterna hos ”källan” eller intermediärerna istället 

för ”målet”, dvs. Internetanvändaren.  

 

Även om nationalstaten i det senare fallet har vissa maktmedel låter båda 

modeller påskina att strukturerna måste anamma nya strategier för övervakning, 

kontroll och reglering i informationssamhället. De gränsöverskridande aspekterna 

av Internet och IKT betyder att nationalstaterna (läs: medlemsstaterna) måste 

samarbeta proaktivt och pragmatiskt utifrån nya premisser. Från det perspektivet 

måste FN-systemet anpassa sig till ny verklighet annars kan sotdöden vara nära 

förestående. Dessutom demonstrerar modellen att den civilrättsliga hemvisten är 

av yttersta vikt när det gäller enskilda nationalstaters inflytande inom 

transnationella institutioner, vilket i förlängningen förklarar en aspekt av USA:s 

oproportionerligt stora makt i fråga om Internets styrning. 

 

Den digitala klyftan berördes också för att ge en teoretisk bakgrund till begreppets 

innebörd och dess korrelation till social stratifiering.  I första hand avsågs den 

globala digitala klyftan som en aspekt av en rådande orättvis fördelning av 

resurser mellan rika och fattiga länder med utgångspunkt i nord- och syd-

problematiken. Förhoppningsvis har det även framgått att den digitala klyftan 

egentligen är ingenting nytt utan ytterligare en fråga inom bistånds- och 

utvecklingsområdet som har blivit aktuell i samband med IKT:s utbyggnad i i-

länderna. Eftersom de västcentriska och teknomeritokratiska perspektiven, med 

sina ursprung i Internets tidiga historia, har dominerat nätets diskurs erhöll u-

länderna litet utrymme till att lyfta frågan om IKT:s fördelning i världen. Detta 

faktum fick till följd att ämnet fick stort utrymme i WSIS-processen. 
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4 Metod 

Min analys härrör i första hand från de marginaliserade deltagarnas och 

intressenternas63 perspektiv i den diskurs som ytterst gäller det globala 

informationssamhället. I tidigare avsnitt har det förhoppningsvis framgått att 

”nätets diskurs” avspeglar och genom diskursiva praktiker reproducerar en 

maktstruktur, som måste förstås mot bakgrund av den institutionella och 

kulturella kontext i vilken Internet hade sitt ursprung. Denna maktstruktur 

formades och institutionaliserades utifrån sin egen dynamik utan direkt 

inblandning från nationalstater (USA undantaget) eller mellan- och överstatliga 

organisationer (t.ex. FN och EU), vars roller och legitimitet utgör en del av den 

rådande geopolitiska ordningen, men är ej definierade inom regimen för Internets 

styrning. Det skulle kunna hävdas att två olika diskurser, den gällande Internet 

och den som ytterst berörde realpolitiska förhållanden, krockade, vilket krävde 

någon form av jämkning mellan de två.  

 

Premissen för analysmomentet är att de publicerade dokumenten från WSIS-

processen faktiskt representerar strukturella maktförhållanden som uppenbarade 

sig vid diskussionerna om ett globalt informationssamhälle. Det kan tänkas att 

intervjuer med utvalda deltagare från konferenserna hade bidragit med en bättre 

insyn i spelet bakom kulisserna och ökad förståelse vad gällde dynamiken mellan 

olika maktsfärer. Bortsett från uppenbara logistiska problem med att nå ett 

relevant urval av informanter, som skulle ha något intressant att förtälja om 

skeenden vilka utspelade sig för nästan tio år sedan, vill jag poängtera att mitt 

fokus ligger helt och hållet på det ”fysiska” utfallet från WSIS-processen, dvs. 

dokumenten. I det avseendet görs endast en kontextuell analys av relationen 

mellan dokumenten och de krafter som dominerade diskursen vid tiden för WSIS-

konferenserna.  

 

Lindgren (2005:142ff) betonar vikten av att klarlägga en gångbar definition av 

”diskurs” innan diskursanalysen genomförs. Dessutom menar han att den 

diskursanalytiska ansatsen inför forskningsuppgiften inte behöver vara så 

komplicerad utan ska fokusera på blottläggandet av underliggande sammanhang 

och mönster som reglerar textens struktur och innebörd. Målet bör vara någon 

form av ”aha-upplevelse”:   

 

                                                      
63 Från engelskans ”participants” och ”stakeholders” 
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‖[…] vill jag inte på något sätt påskina att diskursanalytisk verksamhet – i 

likhet med filmens [The Matrix – M.W.] röda piller – är individens biljett ut ur 

samhällets slaveri in i upplysning. Jag vill inte heller på något vis mena att 

diskursanalys är ‖vägen till sanning‖, och absolut inte att den står för något 

slags hokus-pokus. Två betydande likheter finns emellertid mellan det 

diskursanalytiska projektet i allmän bemärkelse och denna filmscen: För det 

första ambitionen att gå bakom ytbetydelserna, och för det andra 

maktperspektivet‖ (Lindgren 2005: 143). 
 

Blottläggandet av de dominansförhållanden vilka återspeglas i WSIS-dokumenten 

kräver också en medvetenhet om vad som utelämnades från texterna. I sin 

installationsföreläsning vid Collège de France 1970 lägger Michel Foucault fram tre 

utestängningsprocedurer som är essentiella för diskursproduktionen: 1) förbudet 

(eller tabut) 2) normativiteten, dvs. anpassning till eller avvikelse från sociala 

normer, och 3) kunskapsproduktionen i ett samhälle (”viljan till sanning”) 

(Foucault 1993:7ff). Denna tredje utestängningsprocedur menar han är den 

svåraste att detektera eftersom den i sig definieras av sin egen ”sanna diskurs”:  

 

‖Det är som om viljan till sanning och dess avgörande vändpunkter doldes för 

oss av sanningen själv och dess egen nödvändiga utveckling. […] Den sanna 

diskursen, vars form med nödvändighet befriar från begär och lösgör från 

makt, kan inte erkänna den vilja till sanning som genomströmmar den. Och 

viljan till sanning – en vilja som påtvingats oss under så lång tid – är sådan att 

sanningen den vill inte kan annat än maskera den‖ (Foucault 1993:14-15).  
 

Det blir m.a.o. i det närmaste omöjligt för subjektet att uppnå ett 

utifrånperspektiv för att se den eftersom (sann) kunskap är en förutsättning för 

skapande av mening i allmänhet. Däremot kan vi rent intellektuellt förstå att den 

finns där och försöka avgränsa oss på ett sådant sätt att resultaten av våra studier 

får någon form av vetenskaplig relevans.  

 

Min definition av diskurs64 är någon form av ”sanningsregim” som uttrycks i tal 

och skrift inom en maktsfär. Det finns naturligtvis parallella diskurser inneboende i 

den samhälleliga ordningen eftersom maktstrukturer brukar se olika ut beroende 

på i vilken sfär eller sfärer individen eller subjektet rör sig. Subjektet måste 

förhålla sig till flera olika sanningsregimer utifrån en subjektsposition för att skapa 

mening i en större kontext. Man kan exempelvis fråga sig om statsministern eller 

riksbankschefen har något annat val än att anpassa sig till trafikreglerna och 

samspelet med andra trafikanter när de kör bil till jobbet. Detta triviala exempel 

illustrerar hur institutionell makt endast får betydelse om den utövas i dess 

förknippade sfär. Genom medvetet och omedvetet handlande i enlighet med 

sanningsregimen, s.k. diskursiva praktiker, bär vi som subjekt upp och bidrar 

                                                      
64 Lånad från Simon Lindgrens bok om Populärkultur (2005:139) 
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därmed till reproduktionen av den maktstruktur som uttrycks i diskursen. 

Diskursbegreppet är således inspirerad av den poststrukturalistiska 

teoribildningen.  

 

Analysen i uppsatsen berör i första hand informationssamhällets betingelser i 

nätets diskurs, med sina västcentriska och teknomeritokratiska förtecken, kontra 

dess betingelser i nord- och syd-problematikens diskurs, i synnerhet den s.k. 

digitala klyftan och upprättandet av en godtagbar internationell regim för 

Internets styrning. Något som också har lyfts fram tidigare är konflikten mellan 

två institutionella synsätt på reglering. Den ena utgår från maktutövning som sker 

”bottom-up”, dock utifrån en västcentrisk diskurs som ytterst har möjliggjorts och 

definierats av amerikanska intressen, medan den andra sker ”top-down”, vilken är 

ordningen inom det rådande geopolitiska maktsystemet i vilken Förenta nationer 

samt dess organ är en del (se avsnitt 2.2.2 & 2.2.3). En implicit dimension i 

modellerna är tillgången på information och kunskap inom ramen för 

maktutövningen. I den förra förutsätts en öppenhet och kollaborativ anda för att 

kunna ta informerade beslut, medan i den senare är informationen i sig själv ett 

medel för framförallt de berördas perception av beslutets legitimitet.  För att 

hårdra det förutsätter den ena modellen självcensur och den andra statscensur i 

utövandet makt. 

 

Inspirationen till den metodologiska ansatsen har hämtats från en 

magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, skriven av Erland 

Fahlbeck, där han undersöker IKT-revolutionen och Internets konsekvenser för 

den nationella identiteten i en auktoritär stat, i hans studies fall: Kina. Å ena sidan 

är informationspolitiken ett vitalt verktyg för legitimering och överordning av 

regimens makt, samtidigt som informationsteknologin utgör ett medel för 

ekonomisk framgång i en alltmer globaliserad värld – en paradox han kallar 

”diktatorns dilemma”. Centralt för analysen av Kinas förhållningsätt till omvärlden, 

framförallt länder vars konstitutioner genomsyras av demokratiska värderingar, är 

olikheterna mellan Kinas vision av ett informationssamhälle, i vilket ”diktatorns 

dilemma” troligen är frånvarande, och en universell vy av densamma (Fahlbeck 

2004:1-3).  

 

För att överhuvudtaget kunna uttala sig om en allmänt hållen definition av 

informationssamhällets beskaffenhet har Fahlbeck vänt sig till WSIS-processen för 

att därigenom få en inblick i den vision som arbetats fram gemensamt av 

representanter från stater, den privata sektorn, civilsamhället och FN-
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organisationen. Här måste man beakta att den andra konferensen i Tunis, vid 

tiden för uppsatsens publikation, inte hade hållits än. Följaktligen utgår Fahlbecks 

begreppsanalys av informationssamhället från de två dokumenten som skapades i 

samband med den första rundan av WSIS-processen i Genève, närmare bestämt, 

Declaration of Principles (DP) och Plan of Action (PA). I nästa steg utarbetar han 

ett analysinstrument som bygger på tio kategorier utifrån den struktur han tycker 

sig skönja i DP. Analysinstrumentet appliceras sedan på WSIS-dokumenten 

respektive insamlat material rörande Kinas vision av ett framtida 

informationssamhälle som ett led i en komparativ studie mellan WSIS och Kinas 

respektive synsätt med avseende på den nationella identiteten, statliga 

informationskontrollen och kinesiska centralmaktens legitimitet (Fahlbeck 

2004:28-30). Resultaten från denna analys konstituerar kärnan i hans 

magisteruppsats.  

4.1 WSIS processen 

Innan analysinstrumentet konstrueras och beskrivs i detalj återges nedan en 

inblick i WSIS-processens mål, mötesdeltagarnas fördelning mellan olika sektorer 

av informationssamhället samt arbetsgång och tillvägagångssätt. 

4.1.1 Övergripande mål 

 

Målen för WSIS-processen proklamerades i ”Declaration of Principles” (DP) från 

det första mötet i Genève 2003, vilka skulle m.a.o. utgöra visionen för det öppna 

och inkluderande globala informationssamhället. Inför det andra mötet i Tunis 

2005 uppmanade Kofi Annan65, den dåvarande generalsekreteraren för FN, därför 

deltagarna i sitt inledningsanförande att bygga ett globalt informationssamhälle, i 

vilket också de fattiga ska kunna uppnå självförverkligandet genom att få ta del av 

och lära sig använda den nya tekniken. Här återges delar av anförandet i det 

officiella pressmeddelandet från WSIS66: 

 

‖The Secretary-General of the United Nations, Kofi Annan, reminded 

participants that their task in Tunis was "to move from diagnosis to deeds," and 

that above all, the summit "must generate new momentum towards developing 

economies and societies of poor countries, and transforming the lives of poor 

people." Mr Annan offered a definition of what the Information Society should 

represent. It should be a society "in which human capacity is expanded, built 

up, nourished and liberated, giving people access to the tools and technologies 

they need, with the education and training to use them effectively." The hurdle 

here, he said, is more political than financial. "The costs of connectivity, 

                                                      
65 FN:s generalsekreterare under åren 1997-2006 (UN 2013) 
66 Hela anförandet finns tillgängligt på WSIS hemsida: 
http://www.itu.int/wsis/tunis/statements/docs/io-un-opening/1.html | 2012-12-11 

http://www.itu.int/wsis/tunis/statements/docs/io-un-opening/1.html
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computers and mobile telephones can be brought down. These assets — these 

bridges to a better life — can be made universally affordable and accessible. 

We must summon the will to do it‖ (Newsroom, WSIS 2012). 

 

Kommentarer: 

I inledningsanförandet betonas innevånare i fattiga länders rätt att få ta del av det 

globala informationssamhället. Ytterst bygger denna föresats på ett moraliskt 

ställningstagande om alla människors lika rätt till drägliga levnadsförhållanden och 

någon form av självförverkligande. Här ses tillgång till IKT som en förutsättning 

och medel mot detta självförverkligande.  Att inte ta tillfället i akt vid WSIS-mötet 

för att övergå till handling vore djupt orättvist mot de som idag exkluderas från 

det globala informationssamhället. 

 

Ett återkommande tema i målsättningarna för WSIS-processen, vilket också har 

berörts i tidigare avsnitt, är kopplingen till millenniemålen samt resonansen med 

efterkrigstidens bistånds- och utvecklingspolitik. Man skulle kunna hävda att nord- 

och sydproblematikens diskurs möter nätets diskurs i syfte att skapa medvetenhet 

om både de möjliggörande och utestängande mekanismerna som uppenbarar sig i 

samband med den digitala teknikens expansion.  I detta avseende är Annans tal, 

utan omsvep, en direkt vädjan till de rika länderna att bidra materiellt och 

ekonomiskt för verkställandet av det inkluderande informationssamhället. Det är 

primärt analysinstrumentets andra dimension rörande tillgången till den nya 

tekniken som undersöker WSIS deltagarnas acceptans för ett införlivande av nord- 

och sydproblematikens dilemman i nätets diskurs. 

 

―Mr Annan also said that in the information society: ‗It is freedom that enables 

citizens everywhere to benefit from knowledge, journalists to do their essential 

work, and citizens to hold government accountable. Without openness, without 

the right to seek, receive and impart information and ideas through any media 

and regardless of frontiers, the information revolution will stall, and the 

information society we hope to build will be stillborn.‘ (Newsroom, WSIS 

2012).‖ 

 

Kommentarer: 

I detta avsnitt tycker man sig skönja flera referenser till demokratitänkande samt 

upplysningstidens frihetsideal i Annans vision om det globala 

informationssamhället trots att en ansenlig del av FN:s medlemsstater inte kan 

klassificeras som liberala demokratier enligt västerländsk modell67. Här lyfts fram 

det fria utbytet av information och idéer som en förutsättning för ett öppet och 

levande informationssamhälle. Det finns alltså en emancipatorisk kraft i den 

                                                      
67

 Ett demokratiskt samhälle förutsätts vara en s.k. konstitutionell eller liberal demokrati, där 

grundlagar garanterar individens fri- och rättigheter (Freedom house 2013). 
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digitala revolutionen som leder mot en bättre och, förhoppningsvis, mer 

demokratisk värld. 

 

―On the question of the Internet, Mr Annan told participants that if its benefits 

are to spread around the world, the same cooperative spirit must be fostered 

among governments, the private sector, civil society and international 

organizations. The United Nations system is ready to help Member States and 

all stakeholders to implement whatever decisions are taken at this summit, 

including on Internet governance. ‗But let me be absolutely clear,‘ he said. ‗The 

United Nations does not want to ‗take over‘, police or otherwise control the 

Internet. The United Nations consists of you, its Member States. It can want 

only what you agree on. And as I understand it, what we are all striving for is 

to protect and strengthen the Internet, and to ensure that its benefits are 
available to all.‘ ― (Newsroom, WSIS 2012).  

 

Kommentarer: 

I inledningsanförandet nämns även en internationell regim för Internet styrning, 

vilket leder oss till analysinstrumentets första aspekt. Samtidigt som Förenta 

nationernas positioner skjuts fram i diskursen är Annan noga med att inte alienera 

den rådande ordningen. Organisationens uppgift är främst att bistå och möjliggöra 

en öppen diskussion om internationellt inflytande i de USA-dominerade 

institutioner, vars huvudsakliga uppgift är värnandet om ett stabilt och fungerade 

Internet.   

4.1.2 Deltagare 

 

På initiativ av FN och ITU lyckades arrangörerna av de två WSIS-konferenserna 

samla ihop ett ansenligt antal representanter från nationalstater, privat näringsliv, 

Internetsamfundet, civilsamhället samt FN:s egna organ. För processens 

legitimitet var det av yttersta vikt att fånga in synpunkter från så många aktörer 

som möjligt i diskussionerna rörande ett framtida globalt informationssamhälle. 

 

Enligt den officiella statistiken68, som den är återgiven i Bygrave & Bing (2009: 

217-218), närvarade drygt 11.000 deltagare från över 1.400 intressegrupper, 

inklusive nationalstater, vid det första tillfället i Genève 2003. Av dessa utgjordes 

hälften av officiella representanter från 175 länder. I denna grupp ingick 50 

statschefer. FN och dess organ representerades av nästan 1.000 deltagare, medan 

andra internationella organisationer samt 481 s.k. icke-statliga organisationer 

(NGO), däribland näringslivets intresseorganisationer och Internetsamfundets 

institutioner, sponsrade fler än 3.200 deltagare. Sexhundratrettioett mediabolag 

skickade nästan 1.000 medarbetare till konferensen.  

                                                      
68 Den officiella statistiken finns tillgänglig på ITU:s hemsida: 
http://www.itu.int/wsis/participation/index.html  | 2012-12-11 

http://www.itu.int/wsis/participation/index.html
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Vid det andra tillfället i Tunis 2005 dubblades antalet deltagare till närmare 

20.000. 173 stater, EU och den Palestinska myndigheten skickade drygt 6.000 

delegater, medan internationella organisationer representerades av över 1500 

personer. Över 600 icke-statliga samt civila organisationer skickade fler än 6.000 

delegater. Näringslivet representerades av ungefär 5000 från 200 olika 

grupperingar. Medias närvaro låg samma nivå som vid det första tillfället i Genève. 

Omkring 1000 personer från 642 bolag sändes till Tunis för att bevaka toppmötet 

(Bygrave 2009:217-218, WSIS 2012). 

4.1.3 Arbetsgång  

 

Vid Förenta nationernas toppmöten förutsätts diskussionerna givetvis vara fria och 

öppna. Eftersom alla konferenser, åtminstone formellt sett, utspelar sig på FN:s 

territorium måste värdlandet garantera att samtliga medlemsstater tillåts närvara 

samt alla deltagares fri- och rättigheter enligt FN stadgan respekteras vid mötena 

(FAQ 2.2., WSIS 2012). Vid ett antal presentationstillfällen i plenum samt de s.k. 

”runda bord”-samtalen - sammanlagt tre i Genève och två i Tunis - fick alla 

mötesdeltagare från stater, FN-systemet, privat näringsliv och civilsamhället 

möjlighet att föra talan samt kommentera de aktuella ämnesområdena (FAQ 3.9, 

WSIS 2012).  

 

Det är dock viktigt att förstå att de dokument som WSIS-processen renderade 

formulerades av medlemsstaternas representanter.  Dessutom uppnåddes 

konsensus mellan alla dessa genom långa förhandlingar innan de officiella 

dokumenten kunde publiceras. Det blev därför nödvändigt att anordna 

förberedande möten, s.k. ”PrepComs”, för att jämka ihop divergerande synpunkter 

i sakfrågorna. Vid WSIS-toppmötena i Genève respektive Tunis skulle dokumenten 

formellt ratificeras, men det konkreta arbetet med texterna skedde i förväg (FAQ 

4.2, WSIS 2012). Medan andra aktörer förvisso hade rådgivande funktioner i 

processen låg den verkliga makten i händerna på nationalstaternas officiella 

företrädare. Bygrave & Bing (2009:218) betonar också de strukturella 

begränsningarna eller utestängningsmekanismerna, om man så vill, i FN:s 

arbetssätt: 

 

―At the same time, it is important to note that only official country 

representatives may negotiate text in the documents that go before the full 

assembly for consideration in a UN-led effort. Many NGO [non-governmental 

organizations – M.W] and civil society groups complained about the process, 

believing that their views would not be accounted for in the final drafts. 

Nevertheless, non-state representatives were given opportunity to speak to the 
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congregation but, in accordance with UN-rules, their statements were limited 

(Bygrave & Bing 2009:218).‖ 
 

Det är symptomatiskt för FN-systemet, och något ironiskt, att visionen för det 

öppna och inkluderande globala informationssamhället manglades fram av ett 

antal starka länders regeringar för att sedan proklameras inför världens folk. Detta 

faktum styrker intrycket av ett system som, oavsett de goda intentionerna, hade 

svårigheter med att anpassa sig till problemet man försökte lösa.  

4.2 Analysinstrumentet 

Min egen analys avviker från Fahlbecks (2004) i flera avseenden, vilket medför 

givetvis att hans metod måste modifieras för mina egna ändamål. För det första 

vill jag undersöka om resultatet från den andra WSIS-rundan i Tunis medförde 

faktiska skiften (till det bättre) för marginaliserade intressenter och deltagare, i 

första hand FN-systemet och utvecklingsländerna, i diskursen om 

informationssamhället. Mina studieobjekt är således inte den första WSIS-rundan, 

som uttryck för en universell definition av begreppet ”informationssamhälle” och 

därefter en problematisering rörande ämnena: identitet och legitimitet. I min 

studie måste även den andra fasen i Tunis ingå i analysen i syfte att få en 

helhetsbild av bakgrunden till WSIS-processen, ambitionerna och det faktiska 

utfallet, vilket ironiskt nog också ratificerades av den kinesiska regimen. Dessutom 

ämnar jag belysa dimensioner i diskursen som återspeglar maktförhållandena vad 

gäller– i avsaknad av ett bättre adjektiv - den traditionella styrningen av Internet 

samt förvaltningen av Internets strategiska resurser och fördelningen av IKT-

resurser i världen. Det blir därför logiskt att jämföra WSIS:s ambitioner i 

dokumenten ”Declaration of Principles” (DP) och, i mindre grad, ”Plan of Action” 

(PA) från den första fasen i Genève 2003 med utfallet i ”Tunis Commitment” (TC) 

och framförallt ”Tunis Agenda for the Information Society” (TA), den slutliga 

handlingsplanen från den andra fasen i Tunis 2005.  

 

Genom att applicera en modifierad version av Fahlbecks analysinstrument, som 

utgår från visionen69 i DP, hoppas jag kunna tyda förskjutningar eller - med 

Foucaults ordval - diskursiva brott i TA, det viktigaste dokumentet från WSIS-

konferenserna eftersom det, i alla fall hypotetiskt sett, representerar konsensus 

och startpunkten för genomförandet av det globala informationssamhället. I 

studien representerar TA alltså övergången från vision till handling. Sålunda är 

                                                      
69 Även återgiven i dokumentet ”Proposed Themes for the Summit and Possible Outcomes” (WSIS 
2002), se nästa avsnitt 4.3. 



83 
 

förhoppningen att kunna uttala mig om WSIS-processen ledde till ökat inflytande 

för ”marginaliserade aktörer”, till vilka jag återkommer i nästa avsnitt, inom den 

diskurs som formades vid Internets tillkomst och senare institutionalisering. 

4.3 Tillämpning 

 

I publikationen ”Styrningen av Internet” beskriver Jonson (2010:21ff) tre 

universum eller maktsfärer vilka anser sig ha rättmätiga anspråk till, i första hand, 

förvaltningen av Internets strategiska resurser, men även andra aspekter av det 

globala informationssamhället. De tre universumen 1) ICANN-sfären, 2) ISOC-

sfären och 3) FN-systemet utgörs av allehanda institutioner som har ömsesidigt 

beroende till varandra inom respektive sfär.  

 

Enligt Jonson (2010) finns det få gemensamma nämnare mellan sfärerna. Ser man 

dock till min utgångspunkt i den västcentriska, teknomeritokratiska diskursen kan 

man emellertid jämka ihop ICANN och ISOC-sfärerna eller, om man så vill, den 

amerikanska staten respektive teknikersamfundet till en enda maktsfär, eftersom 

dess institutioner är sprungna ur en gemensam historik och delar samma 

värdegrund i centrala avseenden. Dessutom har de ett symbiotiskt förhållande till 

varandra, vilket också berördes i avsnitt 2.1.4. Det råder inte heller någon tvekan 

om att USA, i jämförelse med andra nationalstater, har en unik ställning genom 

DOC-kontraktet med ICANN och dess finansiering av det betydelsefulla ARPANET-

projektet. Dessutom är betydande delar av den institutionella strukturen, i 

synnerhet ICANN med sin juridiska hemvist i USA, uppbyggd kring amerikansk 

civilrätt. Även kommersiella intressen, också med juridisk hemvist i USA, är 

viktiga aktörer inom diskursen om informationssamhället. Sammantaget utgör 

dessa starka krafter informationssamhällets kärna, både vad gäller fysik 

infrastruktur och politik. Det är också de som har minst att vinna på en ny global 

ordning där FN-systemet och andra nationalstater tar del i en internationellt 

legitim regim för Internet styrning. 

 

Analysinstrumentet kommer därför att konstitueras av två kategorier av aktörer, 

varav i den ena ingår ytterligare två grupper, vilka förefaller relevanta för mina 

frågeställningar relaterade till eventuella skiften i dominansförhållandena vid 

tidpunkten för WSIS-processen:  

 

1) Starka aktörer: USA samt Internetsamfundet, dvs. representanter från ICANN 

och ISOC-sfärerna 
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2) Marginaliserade aktörer:  

a. FN-systemet, inkl. ITU 

b. Utvecklingsländerna  

 

Observera att analysinstrumentet inte tar hänsyn till kommersiella aktörer eller 

övriga västvärlden eftersom de, något förenklat, förutsätts vara en del av det 

geopolitiska block som företräds av USA. Det är möjligt att aktörer, såsom G7-

länderna70, Kina eller EU, borde ingå i en egen kategori någonstans mellan de två 

ovan i fråga om makt i det globala informationssamhället, men har uteslutits 

eftersom fokus ligger på den institutionella friktionen mellan USA och 

Internetsamfundet respektive FN-systemet och medlemsstaterna.  

 

Analysinstrumentets dimensioner för blottläggandet att maktstrukturerna baseras 

på ITU:s agendapunkter enligt dokumentet ”Proposed Themes for the Summit and 

Possible Outcomes” (WSIS 2002), vilka avhandlades i avsnitt 2.2.2. I dokumentet 

anges också ett antal underrubriker för respektive område som mer specifikt 

knyter an till min analys: 1) Vision: “opening the gates” and “developing a 

framework”, 2) Access: ”building the infrastructure” and “the needs of users”  och 

3) Applications: “services and applications” and “ICTs and education”. (WSIS 

2002:3, Bygrave & Bing 2009:15-17).  

 

Dimensionerna, som redovisas nedan, är kopplade till underrubrik 1 & 2 i 

dokumentet (WSIS 2002). Underrubrik 3 ingår inte i analysinstrumentet, eftersom 

studien avgränsas till att i första hand gälla Internets styrning och den digitala 

klyftan. Med detta utelämnas kulturell diversitet, specifikt, från analysmomentet: 

 

1) Internets styrning (eng. regulation, root authority, control, governance etc.) 

2) Tillgång till den nya tekniken (eng. access, connectedness, online, digital divide 

etc.) 

 

Eftersom WSIS-dokumenten inte finns översatta till svenska redogörs ovan 

exempel på relaterade engelska begrepp för respektive dimension. Primärt söks 

WSIS-dokumenten på skiften, även kallade diskursiva brott, som representerar 

dimensioner som tillförts till nätets diskurs av de marginaliserade aktörerna vid 

konferenserna. Här utgår jag givetvis från dokumenten som ett uttryck för 

konsensus gällande informationssamhället. Den första dimensionen handlar 

uttryckligen om Internetpolitiken och styrelseskicket i det globala 

                                                      
70 De sex största ekonomierna i väst samt Japan  
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informationssamhället, medan den andra gäller den digitala klyftan och 

fördelningen av IKT-resurser i världen. Även om kulturell mångfald utgjorde en 

viktig fråga inom ramen för WSIS-processen kommer ämnet endast att nämnas i 

förbigående. Min analys gäller primärt maktförhållanden från ett geopolitiskt 

perspektiv, i vilken den digitala klyftan är signifikant för vilka aktörer som är 

marginaliserade.  

 

4.3.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Förhoppningen är att analysinstrumentet är så pass tydligt definierat i detta 

avsnitt att dess reliabilitet kan anses vara ganska hög, dvs. att en annan persons 

tillämpning av analysinstrumentet på samma dokument renderar liknande 

resultat. Detta förutsätter dock att analysen genomförs med en ambition om 

någon slags objektivitet i förhållande till forskningsprocessen. Rosengren & 

Arvidson (1992:77-78) diskuterar ett undvikande av begreppet ”objektivitet” för 

att istället hellre uttala sig om ”intersubjektivitet”. Från det perspektivet behöver 

forskningsresultatet stämma överens eller passa in i ett större 

forskarsammanhang inom samma område. Strävan efter hög reliabilitet och 

validitet blir då ett medel för att uppnå en god nivå av intersubjektivitet. Därför 

har jag även valt att vara ytterst noggrann i resultat och analysavsnittet med att 

återge dokumentens respektive roll i relation till WSIS-processen och transparant 

med egna observationer och reflektioner i närläsningsmomentet.  

 

Validitetbedömningen är svårare att entydigt uttala sig om eftersom den gör 

gällande att operationaliseringen av det teoretiska begreppet ska stämma överens 

med det empiriska begreppet och vad man avser mäta i ”verkligheten” (Rosengren 

& Arvidson 1992:70). Generellt är det dock svårt tala om empiri när det 

diskursanalytiska perspektivets ”rådata” oftast är en språklig representation av 

sociala fenomen. Dessutom kan det vara svårt att avgränsa diskursen utan att 

göra egen tolkning av ett allmänt ambivalent begrepp. Bergström & Boréus 

(2005:353) påtalar problemet med att analysverktyg och frågeställningars nära 

anknytning till perspektivet skapar risk för att resultat kan i någon mån förutsägas 

innan analysen är klar. I min studie har jag försökt genom en gedigen historik 

sätta resultatet i ett sammanhang, dvs. bidra till hög intersubjektivitet, samt 

eventuellt avslöja godtycklighet från min sida i valet av WSIS som relevant 

empirisk företeelse i relation till Internets styrning och maktaspekterna generellt 

inom det globala informationssamhället. För att undvika sådana problem har jag 

försökt använda mig av flera källor samt tillgänglig tidigare forskning för kunna 
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bedöma det empiriska materialets relevans i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Samtliga källor gör gällande att WSIS representerade ett försök 

från världssamfundets sida att övertyga framförallt USA om vikten av en regim för 

Internet styrning som inbegrep FN-systemet och övriga nationalstater.  

 

Rosengren & Arvidson (1992:25-26) diskuterar skillnaden mellan generaliserande 

eller nomotetiska vetenskaper och partikulariserande eller ideografiska 

vetenskaper. Något förenklat menar de att, medan naturvetenskaperna kan ses 

som generaliserande och humaniora partikulariserande, intar 

samhällsvetenskaperna en mellanställning. Syftet med denna uppsats är uttrycka 

sig i generella termer om ”nätets diskurs”, dvs. diskursen som formeras kring 

maktstrukturerna i det globala informationssamhället. Under förutsättning att man 

godtar premissen att WSIS-dokumenten verkligen uttrycker konsensus vid 

toppmötena vill jag hävda att det empiriska materialet faktiskt är en relevant 

diskursiv representation av dominansförhållanden i det globala 

informationssamhället vid tidpunkten för WSIS-konferenserna. 

 

4.3.2 Etiska Överväganden 

 
Vetenskapsrådets publikation ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” (2002) problematiserar olika etiska aspekter inom 

forskningen. Eftersom de flesta av kraven anknyter till intervjuer och enkäter, så 

känns det föga relevant att redogöra för dem med tanke på att denna studie 

bygger på en diskursanalys med utgångspunkt från offentliga WSIS-dokument. 

Däremot måste vissa kvalitetskrav uppnås i studien, vilket har även berörts i det 

förra avsnittet. Dels har forskaren en viss förförståelse om ämnet innan den 

vetenskapliga processen påbörjas, om vilken det måste föreligga en viss 

transparens, sedan måste det finnas en intern logik i studien som kan följas av 

läsaren. I en diskursanalys är det, i högsta grad, även nödvändigt att använda 

källor ansvarsfullt, där exempelvis användningen av direkt eller indirekta citat kan 

medföra stora konsekvenser för tolkningen av textens innebörd. Från det 

perspektivet måste studien vara väl underbyggd med källorna satta i sitt relevanta 

historiska sammanhang.  En hög grad av intersubjektivitet är vital för studiens 

trovärdighet.  

 

Buechler (2008:241ff) sätter den kritiska sociologin in i sammanhanget av dess 

demokratiska värdegrund och teoretikern Jürgen Habermas idéer om det 

emancipatoriska kunskapsintresset, dvs. forskning som medel för människans 
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frigörelse från förtryck och oförrätter. Han menar att många av de problem och 

orättvisor som den kritiska sociologin blottlägger har sin orsak i frånvaron av 

verklig demokrati i folks liv. Därför propagerar han för en förbättrad modell, där 

de berörda känner delaktighet i processen och rådfrågas innan besluten tas. En 

förutsättning för denna ordning är dock att strukturerna är inkluderande, såtillvida 

att alla tillåts aktivt delta i processen, oavsett biologiska, psykologiska, 

ekonomiska eller sociopolitiska faktorer. Deltagande och delaktighet i 

beslutsordningen ska ses som en mänsklig rättighet och den kritiska sociologin blir 

då ett medel för dess förverkligande. 

 

Jag undkommer naturligtvis inte, i egenskap av subjekt formad av parallella 

diskurser, att vara präglad av den västerländska historieskrivningen, mina 

politiska värderingar och de allmänna livsbetingelserna i det kapitalistiska 

systemet. Det är dock min förhoppning att studien lever upp till de 

forskningsetiska kraven genom insikt om mina egna begränsningar och ett kritiskt 

förhållningssätt till ämnet och mina källor. 
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5 Resultat och analys 

För att sätta WSIS-dokumenten i sitt sammanhang har jag i första hand tagit hjälp 

av ett urval av frågor från WSIS officiella FAQ71, där man systematiskt går igenom 

ett antal centrala begrepp relaterade till toppmötena. Därefter görs en mer 

övergripande genomgång av respektive dokument med avsikt att sätta in dem i 

kontext av processen. I det sista momentet appliceras analysinstrumentet (se 

avsnitt 4.2 och 4.3) på framförallt handlingsplanen från den andra fasen i Tunis för 

att sedan redovisa resultatet i slutet av avsnittet. Det görs även vissa referenser 

till principförklaringen från den första fasen i Genève för härleda något om WSIS:s 

ambitioner i förhållande till det faktiska utfallet.  

5.1 Definitioner samt kontext 

I detta avsnitt belyses WSIS:s definitioner samt respektive dokuments kontext 

utifrån den information som finns tillgänglig från WSIS officiella hemsida. Jag har 

även valt att lägga till generella kommentarer inför tillämpningen av 

analysinstrumentet. Bygrave & Bing (2009) används i viss mån som komplement 

till den officiella hemsidan, men utgår inte som grund för analysen.  

5.1.1 Definitionen av informationssamhället  

―The digital revolution in information and communication technologies has 

created the platform for a free flow of information, ideas and knowledge across 

the globe. This revolution has made a profound impression on the way the 

world functions. The Internet has become an important global resource, a 

resource that is critical to both the developed world as a business and social 

tool and the developing world as a passport to equitable participation, as well 

as economic, social and educational development. The purpose of the World 

Summit on the Information Society is to ensure that these benefits are 

accessible to all while promoting specific advantages in areas such as e-

strategies, e-commerce, e-governance, e-health, education, literacy, cultural 

diversity, gender equality, sustainable development and environmental 

protection. At WSIS Geneva in December 2003, World leaders declared ‗our 

common desire and commitment to build a people-centered, inclusive and 

development-oriented Information Society, where everyone can create, access, 

utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities 

and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable 

development and improving their quality of life, premised on the purposes and 

principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and 

upholding the Universal Declaration of Human Rights‘‖ (FAQ 1.1, WSIS 2012).  

 

                                                      
71 ”BASIC INFORMATION - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)”, se URL: 
http://www.itu.int/wsis/basic/faqs.asp | 2013-01-20 

http://www.itu.int/wsis/basic/faqs.asp
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Kommentarer: 

Informationssamhällets väsen är omdiskuterat inom Internetforskningen, vilket 

bör ha framgått från teoriavsnittet. I princip gäller den diskussionen om det 

globala nätverket har absorberats av rådande sociala strukturer eller lett till ett 

fundamentalt skifte mot en ny typ av samhälle. Eftersom FN-stadgan och FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna lyfts fram så tydligt som ett uttryck för 

rådande strukturer verkar den tidigare definitionen – något Webster ger 

benämningen ”det informatiserade samhället” – stämma in bättre på WSIS:s 

definition. Å andra sidan skulle det kunna hävdas att användandet av begreppet 

”revolution” talar emot detta, men det finns inget i texten som tyder på att denna 

revolution inom IKT skulle ha tillfört någonting avsevärt större än t.ex. telegrafen, 

radiokommunikationen, televisionen etc.   

 

Dessutom kan man konstatera att texten nämner ”fritt flöde av information”, dock 

inte ”fri information”. Det är en kvalitativ dimension som inte berörs i WSIS:s 

definition av informationssamhället. Däremot råder det ingen tvekan om att 

information och kunskap, dvs. tillämpningen av information, har stor vikt för 

människors självförverkligande och livskvalité, både i rika och fattiga länder. I 

sammanhanget ska Internet ses som en resurs72, till vilken alla jordens 

innevånare har rätt att få ta del av, i syfte att skapa ett inkluderande 

informationssamhälle som bidrar till att framsteg görs i ett antal omnämnda 

områden. Detta är WSIS-processens uttalande mål.  

5.1.2 Definitionen av digital revolution 

―The rapid growth of Information and Communication Technologies and 

innovation in digital systems represent a revolution that has fundamentally 

changed the way people think, behave, communicate, work and earn their 

livelihood. This so-called digital revolution has forged new ways to create 

knowledge, educate people and disseminate information. It has restructured the 

way the world conducts economic and business practices, runs governments and 

engages politically. It has provided for the speedy delivery of humanitarian aid 

and healthcare, and a new vision for environmental protection. It has even 

created new avenues for entertainment and leisure. As access to information and 

knowledge is a prerequisite to achieving the Millennium Development Goals – or 

MDGs – it has the capacity to improve living standards for millions of people 

around the world. Moreover, better communication between peoples helps 

resolve conflicts and attain world peace‖ (FAQ 1.2, WSIS 2012). 
 

Kommentarer: 

Användandet av begreppet ”revolution” accentuerar hastigheten med vilken den 

digitala tekniken har brett ut sig globalt och slagit igenom i våra dagliga liv. 

                                                      
72 Även om överföringen till utvecklingsländerna av kapacitet och kunnande inom IKT är relativt nytt 
har export av teknologi (”know-how”) varit centralt i industriländernas biståndspolitik i över 50 år 
(Diori 2006:94-95). 
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Emellertid är definitionen av den digitala revolutionen allmängiltig och öppen i 

dess formuleringar, såtillvida att den inbegriper digital teknik i alla avseenden. 

Följaktligen förefaller det enklare att förstå definitionen utifrån frågeställningen: 

Vilken information är det som kan reduceras till ”ettor och nollor” (binära tal)?  

 

En förutsättning för digital teknik är att upplevelserna i den analoga världen kan 

beskrivas och behandlas i egenskap av binära tal för att sedan återigen 

konverteras tillbaka till något vi kan uppfatta med sinnena73. Förenklat uttryckt 

kan det hävdas att IKT sköter om överföringen av digital information mellan 

noder, på vilka information lagras eller behandlas i något avseende. Definitionen 

nämner inte heller Internet specifikt utan kommunikationsmediet underordnas 

IKT. Installation av optisk fiber, utbyggnad av digital-TV samt mobila nätverk är 

exempelvis andra dimensioner av IKT.  

 

I likhet med definitionen av informationssamhället betonas de fattigas rätt att ta 

del av information och kunskap för att förbättra sina levnadsförhållanden, här 

dock genom kopplingen till millenniemålen. Omnämnandet av humanitärt bistånd 

förstärker budskapet om ny teknik som någon form av välsignelse för alla jordens 

innevånare. Om världsfreden befrämjas av IKT och digital teknik är svårare att sia 

om. Det verkar tvivelaktigt att anta att den nya tekniken har en inneboende 

godhet och inte skulle kunna användas för destruktiva syften. Exempel på modern 

krigsföring skulle kunna vara förarlösa övervaknings- och stridsflygplan – s.k. 

”drönare” – som styrs från avlägsna sambandscentraler eller effektiv stridsledning 

med hjälp av kameror74 och annan avancerad kommunikationsutrustning. 

5.1.3 Definitionen av digital klyfta 

"The Digital Divide separates those who are connected to the digital revolution in 

ICTs and those who have no access to the benefits of the new technologies. This 

happens across international frontiers as well as within communities where 

people are separated by economic and knowledge barriers. At WSIS Geneva, 

world leaders declared ‘We are fully committed to turning this digital divide into 

a digital opportunity for all, particularly for those who risk being left behind and 

being further marginalized‘‖ (FAQ 1.3, WSIS 2012). 
 

Kommentarer: 

Enligt denna definition skapar den digitala klyftan en distinkt indelning mellan de 

som är uppkopplade mot den ”digitala revolutionen” och de som inte är det, dvs. 

                                                      
73 Ges ibland den datalogiska benämningen ”(de-)modulering” (Kullenberg i Lilja & Vinthagen 
2009:295) 
74 Moderna arméer använder sig av specialutbildade soldater med kamera- och 

ljudupptagningsutrustning, vanligtvis uppkopplade via satellitlänk, för att effektivisera stridsledningen i 
krigszoner. Även den svenska försvarsmakten använder sig av s.k. ”combat cameras” (Söderling 
2007). 
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kan inte ta del av tekniken pga. ekonomiska hinder eller okunskap. En 

förutsättning för att ingå i det globala informationssamhället är att man har 

tillgång till den nya tekniken, vilket medför att det uttalade målet blir att ansluta 

så många som möjligt, något som också uttrycks i delmålen till millenniemål 

åtta75.  

5.2 WSIS dokumenten  

WSIS-processen delades upp i två faser, vilket var unikt för FN:s toppmöten. Dels 

menade initiativtagaren ITU att ett toppmöte i ett industrialiserat land respektive 

utvecklingsland hade stor symbolisk betydelse för deltagarna. Vidare skulle det 

också finnas fördelar med att kunna göra en uppföljning av det första mötets utfall 

vid ett senare tillfälle (FAQ 5.3, WSIS 2012).  

 

Sammanlagt fyra dokument76 skulle komma att enhälligt ratificeras av FN:s 

medlemsstater vid respektive mötestillfälle. Från perspektivet av denna analys 

återspeglar dokumenten konsensus bland mötesdeltagarna och således en 

diskursiv representation av rådande dominansförhållanden med hänseende till 

WSIS-processen. I Genève antogs en principförklaring för skapandet av det 

inkluderande globala informationssamhället, ”Declaration of Principles” (DP), samt 

en handlingsplan, ”Plan of Action” (PA), utifrån principerna i det förra dokumentet. 

Vid den andra fasen enades man om ytterligare en programförklaring ”Tunis 

Commitment” (TC) för att sedan också ratificera en ny handlingsplan, ”Tunis 

Agenda for the Information Society” (TA), som avsåg det praktiska genomförandet 

av punkterna i PA (FAQ 6.2-6.5, WSIS 2012). Mest relevanta för denna studie är 

den första programförklaringen (DP), dvs. visionen om det globala 

informationssamhället, och det reella utfallet av WSIS, nämligen handlingsplanen 

för informationssamhällets genomförande (TA). I nästa moment avhandlas 

dokumentens inbördes relation till varandra samt deras struktur och innehåll i 

kronologisk ordning. 

5.2.1 Genève, 10-12 december 2003 

 

 DP 

Officiell beskrivning av dokumentet: 

―The WSIS Geneva Declaration of Principles, entitled ―Building the 

Information Society: A Global Challenge in the New Millennium‖ was 

                                                      
75 De tre delmålen är: 1) antalet användare av fasta telefoner per 100 innevånare, 2) antalet 

användare av mobiltelefoni per 100 innevånare och 3) antalet Internetanvändare per 100 innevånare 
(MDG Monitor 2012). 
76 Dokumenten finns tillgängliga på WSIS:s hemsida: http://www.itu.int/wsis/index.html | 2012-12-16 

http://www.itu.int/wsis/index.html
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adopted by world leaders gathered at the Geneva Phase of the World 

Summit on the Information Society on 12 December 2003. It lays the 

principles on which the emerging Information Society will be founded‖ 

(FAQ 6.2, WSIS 2012).   
 

DP består av sammanlagt 67 paragrafer som är indelade i tre olika 

huvudgrupper, varav nyckelprinciperna är i sin tur kategoriserade utifrån 

elva aspekter om det nya informationssamhället77: 

1. Vår gemensamma vision av informationssamhället (§ 1-18) 

2. Ett informationssamhälle för alla, nyckelprinciper (§ 19-64) 

a. Regeringar samt alla andra intressenters roll i anammandet av IKT för 

utvecklingen (§ 20) 

b. Infrastruktur för information och kommunikation: en grundläggande 

förutsättning för ett inkluderande informationssamhälle (§ 21-23) 

c. Tillgång till information och kunskap (§ 24-28) 

d. Utökning av kapacitet [främst humankapital – M.W] (§ 29-34) 

e. Stöd för ökad tilltro och säkerhet i användningen av IKT (§ 35-37) 

f. Understödjande omgivning och miljö (§ 38-50) 

g. IKT applikationer: fördelar i livets alla avseenden (§ 51) 

h. Kulturell diversitet och identitet, språklig mångfald och lokalt innehåll (§ 52-54) 

i. Media (§ 55) 

j. Etniska dimensioner i informationssamhället (§ 56-59) 

k. Internationellt och regionalt samarbete (§ 60-64) 

3. Mot ett informationssamhälle för alla, baserad på delad kunskap (§ 

65-67) 

 

Dokumentet antar formen av en principförklaring för ett inkluderande 

globalt informationssamhälle med utgångspunkt i FN:s stadgar, FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och specifikt millenniemålen: 

 

‖We, the representatives of the people of the world, assembled in Geneva 

[…], declare our common desire and commitment to build a people-

centred, inclusive and development-oriented Information Society78, […] 

enabling […] peoples to achieve their full potential […] and improving 

their quality of live, premised on the purposes and principles of the 

Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the 

Universal Declaration of Human Rights‖ (DP § 1, WSIS 2012). 

 

―Our challenge is to harness the potential of information and 

communication technology to promote the development goals of the 

Millenium Declaration, namely the eradication of extreme poverty and 

hunger; achievement of universal primary education; promotion of 

gender equality and empowerment of women […]; ensuring 

                                                      
77 Min översättning från engelska 
78

 Jonsons översättning till svenska lyder: ‖[…] ett inkluderande, människocentrerat och 

utvecklingsorienterat informationssamhälle för alla‖ (2010:36). Jag använder oftast ”inkluderande 
informationssamhälle” eller ”inkluderande globalt informationssamhälle” för att uttrycka dito. 
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environmental sustainability; and development of global partnerships for 

development for the attainment of a more peaceful, just and prosperous 

world‖ (DP § 2, WSIS 2012). 

 

Det görs även referenser till andra toppmöten i FN:s regi, men i princip är 

innebörden alltid densamma: människans rätt till självförverkligande och 

god livskvalitet i en fri, rättvis och fredlig värld. I det första avsnittet lyfts 

också demokratiska ideal79 och hållbar utveckling fram som en del av 

värdegrunden för visionen av ett inkluderande globalt 

informationssamhälle, så länge internationell och nationell lagstiftning 

respekteras: 

 

‖[…] We also reaffirm that democracy, sustainable development, and 

respect for human rights and fundamental freedoms as well as good 

governance at all levels are interdependent and mutually reinforcing. We 

further resolve to strengthen respect for the rule of law in international as 

in national affairs‖ (DP § 3, WSIS 2012). 
 

‖We further reaffirm our commitment to the provisions of article 29 of the 

Universal Declaration of Human Rights, that everyone has duties to the 

community […], and that, in exercise of their rights and freedoms, 

everyone shall be subject only to such limitations as are determined by 

law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the 

rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of 

morality , public order and the general welfare in a democratic society‖ 

(DP § 5, WSIS 2012). 
 

 

Vidare framhålls överbryggningen av den digitala klyftan inom och mellan 

länder samt ”digital solidaritet” som explicita mål i DP:   

 

‖We are also fully aware that the benefits of the information society 

revolution are today unevenly distributed between the developed and 

developing countries and within societies. We are fully committed to 

turning this digital divide into a digital opportunity for all, particularly for 

those who risk being left behind and being further marginalized‖ (DP § 

10, WSIS 2012). 
 

―We recognize that building an inclusive Information Society requires new 

forms of solidarity, partnership and cooperation among governments and 

other stakeholders […]. Realizing the ambitious goal of this Declaration – 

bridging the digital divide and ensuring harmonious, fair and equitable 

development for all – will require strong commitment by all stakeholders, 

we call for digital solidarity, both at national and international levels‖ (DP 

§ 17, WSIS 2012). 
 

                                                      
79 Eftersom DP § 5 hänvisar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna förutsätts ett 

demokratiskt samhälle vara en s.k. konstitutionell eller liberal demokrati, där grundlagar garanterar 
individens fri- och rättigheter (Freedom house 2013). Deklarationen finns tillgänglig här: 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml | 2013-01-20 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
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I min studie framhålls primärt den globala digitala klyftan som ett begrepp 

inom nätets diskurs vilket också bär resonans i bistånds- och 

utvecklingspolitiken. Även om den inhemska digitala klyftan nämns i WSIS-

dokumenten kommer den inte att avhandlas här eftersom analysen i första 

hand ser till relationer mellan Internetsamfundet, nationalstater och FN-

systemet från ett geopolitiskt perspektiv.  

 

 PA 

Officiell beskrivning av dokumentet: 

―The WSIS Geneva Plan of Action sets time-bound targets to turn the 

vision of an inclusive and equitable Information Society into reality. World 

leaders gathered at the Geneva Phase of the World Summit on the 

Information Society endorsed the Action Plan on 12 December 2003. 

Work on implementing the Action Plan is now underway. The Tunis phase 

of the Summit will give more detailed directions on Actions to be 

undertaken between 2005 and 2015‖ (FAQ 6.3, WSIS 2012).  
 

Dokumentet har en struktur kännetecknande för en tid- och handlingsplan 

inför nästa fas i Tunis, då konkreta handlingar för att genomförandet av det 

globala informationssamhället ska utstakas. PA har således, i egenskap av 

en handlingsplan, en annan uppbyggnad än DP80:  

 

1. Introduktion (§ 1-3) 

2. Mål, målsättningar (§ 4-7) 

3. Handlingspunkter (§ 8-26) 

4. Agenda för digital solidaritet (§ 27) 

5. Uppföljning samt utvärdering (§ 28) 

6. Mot WSIS fas 2 (Tunis) (§ 29) 

 

Det framhålls redan i första meningen av introduktionen att 

utgångspunkten för PA är DP. Dessutom framgår det också tydligt att den 

”digitala klyftan” är ett centralt begrepp i WSIS-processens arbete mot det 

inkluderande informationssamhället:  

 

‖The common vision and guiding principles of the Declaration are 

translated in the Plan of Action into concrete action lines to advance the 

achievement of internationally-agreed development goals, including those 

in the Millenium Declaration, the Monterrey Consensus and the 

Johannesburg Declaration and Plan of Implementation81, by promoting 

the use of ICT-based products, networks, services and applications, and 

                                                      
80 Min översättning från engelska 
81 Den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Monterrey respektive toppmötet om 
miljöpolitiska aspekter för hållbar utveckling i Johannesburg - båda anordnades av FN år 2002 
(Regeringens skr. 2002/03:29; 4,8). 
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to help countries overcome the digital divide. The Information Society 

envisaged in the Declaration of Principles will be realized in cooperation 

and solidarity by governments and all other stakeholders‖ (PA § 1, WSIS 

2012).  
 

Aktörer vilka anses väsentliga för byggandet av det globala 

informationssamhället, förutom medlemsstaternas regeringar, fastställs 

också i introduktionen: 

 

‖All stakeholders have an important role to play in the Information 

Society, especially through partnerships: 

a) Governments have a leading role […]. The private sector and civil 

society, in dialogue with governments, have an important consultative 

role to play in devising national e-strategies. 

b) The commitment of the private sector is important in developing and 

diffusing ICTs […]. The private sector is not only a market player but 

also plays a role in a wider sustainable development context. 

c) The commitment and involvement of civil society is equally important 

in creating an equitable Information Society, and in implementing 

ICT-related initiatives for development. 

d) International and regional institutions, including international financial 

institutions, have a key role […] making available necessary resources 

for building the Information Society and for the evaluation of the 

progress made‖ (PA § 3, WSIS 2012). 

 

Analogt med millenniedeklarationen föreslås även i PA ett antal mål som 

ska uppnås år 2015. Här görs m.a.o. återigen en koppling till 

millennietoppmötet, eftersom 2015 sammanfaller med året för 

millenniemålens fullbordan (se avsnitt 2.2.1): 

 

‖Based on internationally agreed development goals, including those in 

the Millennium Declaration […], indicative targets may serve as global 

references for improving connectivity and access in the use of ICTs in 

promoting the objectives of the Plan of Action, to be achieved by 2015 

[…]‖ (PA § 6, WSIS 2012). 

 

Handlingspunkterna i det tredje avsnittet respektive agendan för digital 

solidaritet anger olika aspekter på hur informationssamhället skulle kunna 

implementeras på lokal, nationell, regional och global nivå, oftast av stater 

och dess regeringar i samråd med relevanta aktörer, inklusive ITU, och i 

den anda som utstakades i DP. Två konkreta resultat av PA blev 

etablerandet av två arbetsgrupper, den ena med fokus på en internationell 

regim för internet styrning82 (PA § 13b), och den andra, finansiering av 

                                                      
82 Working Group on Internet Governance (WGIG) 
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IKT-projekt i tredje världen, bl. a. skulle en särskild fond skapas för 

ändamålet83 (PA § 27-D2b).  

 

Överlag ska PA ses i kontext av det förberedande arbete man gjorde inför 

Tunis 2005 då den slutgiltiga handlingsplanen för ett inkluderande globalt 

informationsamhälle (TA) skulle ratificeras (se även avsnitt 4.1.3). I den 

sista paragrafen utstakas vägen framåt mot fas två i Tunis:  

 

‖[…] In line with the decision of this Summit concerning its Tunis phase, 

the second phase of the WSIS should consider, inter alia: 

a) Elaboration of the final appropriate documents based on the outcome 

of the Geneva phase of the WSIS with a view to consolidating the 

process of building a global Information Society, and reducing the 

Digital Divide and transforming it into digital opportunities. 

b) Follow-up and implementation of the Geneva Plan of Action at 

national, regional and international levels, including the United 

Nations system, as a part of an integrated and coordinated approach, 

calling on the upon the participation of all relevant stakeholders. This 

should take place, inter alia, through partnerships among 

stakeholders‖ (PA § 29, WSIS 2012). 
 

Ambitionerna i PA ska alltså följas upp och implementeras nationellt, 

regionalt och internationellt genom ömsesidig samverkan mellan relevanta 

aktörer. Tilläggas kan att än en gång betonas WSIS-processen och därmed 

FN-systemets viktiga roll i överbryggandet av den digitala klyftan och 

skapandet av ett inkluderande globalt informationssamhälle. 

5.2.2 Tunis, 16-18 November 2005 

 

 TC 

Officiell beskrivning av dokumentet: 

―The WSIS Tunis Commitment` is the political chapeau of the Tunis 

Outcome documents. In the document, Governments reiterate their 

unequivocal support for the Geneva Declaration of Principles and Plan of 

Action adopted at the first phase of the World Summit on the Information 

Society in Geneva in December 2003‖ (FAQ 6.4, WSIS 2012). 
 

Detta dokument utgör en politisk programförklaring för vad man vill 

åstadkomma genom nästa fas av WSIS-processen i Tunis och ska beaktas 

som den ideologiska utgångspunkten för handlingsplanen (TA). I 

sammanlagt 40 paragrafer upprepas olika aspekter av visionen för 

genomförandet av det inkluderande informationssamhället - med flera 

referenser till FN-stadgan, deklarationen om de mänskliga rättigheterna, 

                                                      
83 Digital Solidarity Fund (DSF) 
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millenniemålen etc. – i enlighet med vad som proklamerades i de två 

dokumenten från Genève: 

 

―We, the representatives of the world, have gathered in Tunis […] to 

reiterate our unequivocal support for the Geneva Declaration of Principles 

and Plan of Action […]‖ (TC § 1, WSIS 2012). 
 

―We reaffirm our desire and commitment to build a people-centred, 

inclusive and development-oriented Information Society, premised on the 

purposes and principles of the Charter of the United Nations, international 

law and multilateralism, and respecting fully and upholding the Universal 

Declaration of Human Rights, […] to achieve their [people – M.W.] full 

potential and to attain the internationally agreed development goals and 

objectives, including the Millenium Development Goals‖ (TC § 2, WSIS 

2012). 
 

Medan man, å ena sidan, bekräftar alla aktörer och intressenters 

betydelsefulla bidrag till byggandet av det globala informationssamhället 

framhålls, å den andra, staten och dess regeringars speciella ställning i 

WSIS processen (jfr avsnitt 5.2.1 om PA): 

 

―While reaffirming the important roles and responsibilities of all 

stakeholders as outlined in paragraph 3 [governments, private sector, 

civil society and regional and international institutions – M.W] of the 

Geneva Plan of Action, we acknowledge the key role and responsibilities 

of governments in the WSIS process‖ (TC § 8, WSIS 2012). 

 

Kulturell mångfald är ett återkommande tema I WSIS-dokumenten:‖ […] 

the establishment of a fully inclusive and development-oriented 

Information Society and knowledge economy which respect cultural and 

linguistic diversity‖ (TC § 11, WSIS 2012), fast fokus ligger huvudsakligen 

på begreppet ”digital klyfta”: 

 

―[…] We underline the importance of removing barriers to bridging the 

digital divide, particularly those that hinder the full achievement of the 

economic, social and cultural development of countries and welfare of 

their people […]‖ (TC § 10, WSIS 2012). 
 

―We commit ourselves to work together towards the implementation of 

the Digital Solidarity Agenda, as agreed in paragraph 27 of the Geneva 

Plan of Action. The full and quick implementation of that agenda, 

observing good governance at all levels, requires in particular a timely, 

effective, comprehensive and durable solution to the debt problems of 

developing countries where appropriate, […], as well as, to seek and 

effectively implement concrete international approaches and mechanisms 

to increase international cooperation and assistance to bridge the digital 

divide‖ (TC § 31, WSIS 2012). 
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Vidare betonas Tunis-rundans betydelse i WSIS-processen och i synnerhet 

handlingsplanen för ett framtida globalt informationssamhälle (TA):  

 

―We reaffirm the commitments made in Geneva and build on them in 

Tunis by focusing on financial mechanisms for bridging the digital divide, 

on Internet governance and related issues, as well as the follow-up and 

implementation of the Geneva and Tunis decisions, as referenced in the 

Tunis Agenda for the Information Society‖ (TC § 7, WSIS 2012).  
 

―We strongly believe in the full and timely implementation of the 

decisions we took in Geneva and Tunis, as outlined in the Tunis Agenda 

for the Information Society‖ (TC § 40, WSIS 2012).  
 

 

Av de fyra WSIS-dokumenten framstår TC som det minst intressanta 

eftersom fokus vid fas två ligger nästan exklusivt på det faktiska utfallet, 

nämligen handlingsplanen (TA) där idéer ska omsättas till konkreta mål, 

och kring vilken medlemsstaterna slutligen uppnådde konsensus. 

 

 TA 

Officiell beskrivning av dokumentet: 

―The WSIS Tunis Agenda is the operational part of the Tunis Outcome 

documents. The document is divided into 4 parts: an introduction, a 

chapter on Financial mechanisms for meeting the challenge of ICT for 

development, a chapter on Internet Governance and a chapter on 

Implementation and follow-up‖ (FAQ 6.5, WSIS 2012).  
 

TA är strukturerad, liksom PA, i form av en handlingsplan och är indelad i 

fyra olika sektioner med en bilaga i slutet av dokumentet. Sammanlagt 

omfattar TA 122 paragrafer enligt följande kategorisering: 

 

1. Introduktion (§ 1-2) 

2. Finansiella mekanismer för att möta behoven av IKT för utveckling 

(§ 3-28) 

3. Internets styrning (§ 29-82) 

4. Implementation samt uppföljning (§ 83-122) 

5. Bilaga: Handlingspunkter (C1-C11) 

 

Introduktionen framhåller att WSIS-processen nått en punkt då den kan 

övergå från principer till handling för byggandet av det inkluderande 

globala informationssamhället. I synnerhet poängteras ekonomiska medel 

för överbryggning av den digitala klyftan, Internets styrning och 
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genomförande samt uppföljning av beslut tagna vid fas ett och två i 

Genève respektive Tunis: 

 

―We recognize that it is now time to move from principles to action […]‖ 

(TA § 1, WSIS 2012).  
 

―We reaffirm the commitments made in Geneva and build on them in 

Tunis by focusing on financial mechanisms for bridging the digital divide, 

on Internet governance and related issues, as well as on implementation 

and follow-up […]‖ (TA § 2, WSIS 2012).  
 

Min avsikt är att återkomma till den digitala klyftan och Internets styrning  

i nästa moment, därför utelämnas vidare läsning av avsnitt två och tre i TA 

från denna del av analysen.  

 

Det sista avsnittet av TA rörande implementation och uppföljning belyser 

samtliga aktörers ansvar och roller i byggandet av det inkluderande 

informationssamhället. I paragraf 85 vädjar man direkt till regeringar att, i 

samråd med nationella intressenter, utveckla strategier med utgångspunkt 

från utfallet av WSIS innan 2010 (TA § 85, WSIS 2012). Dessutom 

upprepas intentionen från PA att uppnå ett antal mål relaterade till 

implementationen av informationssamhället, primärt genom utbyggnaden 

av den fysiska infrastrukturen, i fattiga länder fram till år 2015, dvs. 

samma tidsram som gäller för millenniemålen (TA § 90, WSIS 2012). I 

samband med uppföljningsarbetet mobiliseras ett antal FN organ för att 

rapportera tillbaka till FN-byråkratin och generalförsamlingen angående det 

inkluderande informationssamhällets fortskridande: 

 

―[…]We request the UN Secretary-General, in consultation with members 

of the UN system Chief Executives Board for coordination (CEB), to 

establish within the CEB, a UN group on the Information Society 

consisting of the relevant UN bodies and organizations with the mandate 

to facilitate the implementation of WSIS outcomes and to suggest to CEB 

that, in considering lead agency(ies) of this group, it takes into 

consideration the experience of and activities in the WSIS process 

undertaken by ITU, UNESCO and UNDP84‖ (TA § 103, WSIS 2012) . 

 

―We further request the UN Secretary-General to report to the UNGA 

[generalförsamlingen – M.W.] through ECOSOC85 by June 2006, on the 

modalities of the interagency coordination of the implementation of WSIS 

                                                      
84 ‖Sverige bidrar bl.a. med utbildning i datakunskap och långsiktigt IT-samarbete. 
Sverige stödjer vidare flera internationella initiativ på området, särskilt FN:s utvecklingsprogram 

(UNDP:s) arbete med att använda internetuppkoppling för fattigdomsbekämpning […]‖ (Regeringens 
skr. 2002/03:29;15). 
85 FN:s ekonomiska och sociala råd (Regeringens skr. 2002/03:29;16-17) 
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outcomes including recommendations on the follow-up process‖ (TA § 

104, WSIS 2012). 
 

Vidare lyfts behovet fram av s.k. IKT indikatorer, dvs. kvantifierbara 

variabler, för att underlätta utvärderingen av WSIS principernas 

genomförande i det globala informationssamhället (TA § 113-114, WSIS 

2012). Än en gång ligger fokus framförallt på den digitala klyftan och dess 

anknytning till millenniemålen: 

 

―We commit ourselves to review and follow up progress in bridging the 

digital divide, taking into account the different levels of development 

among nations, so as to achieve the internationally agreed development 

goals and objectives, including the Millennium Development Goals, 

assessing the effectiveness of investment and international cooperation 

efforts in building the Information Society, identifying gaps as well as 

deficits in investment and devising strategies to address them‖ (TA § 119, 

WSIS 2012) . 
 

Till sist i paragraf 121 proklameras den 17:e maj som ”World Information 

Society Day” för att medvetandegöra och påminna världen om vikten av att 

bygga ”ett inkluderande, människocentrerat och utvecklingsorienterat 

informationssamhälle för alla” (Jonson 2010:36): 

 

―[…] We call upon the UNGA to declare 17 May as World Information 

Society Day to help to raise awareness, on an annual basis, of the 

importance of this global facility, on the issues dealt with in the Summit, 

especially the possibilities that the use of ICTs can bring for societies and 

economies, as well as of ways to bridge the digital divide‖ (TA § 121, 

WSIS 2012). 
 

Detta datum sammanfaller med ITU:s grundande och undertecknandet av 

den första Telegrafkonventionen i Paris86, vilket accentuerar ITU:s 

framskjutna roll i byggande av det globala informationssamhället.  

5.2.3 Summering 

 

Ambitionerna för WSIS deklarerades i DP och utgår i stort från ITU:s 

agendapunkter i dokumentet ”Proposed Themes for the Summit and 

Possible Outcomes” (WSIS 2002):  

 

1. Vision: “opening the gates” and “developing a framework” 

2. Access: ”building the infrastructure” and “the needs of users”  

                                                      
86 ”World Telecommunication Day” har högtidlighållits av ITU sedan den 17:e maj 1969, se 
http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/about.aspx | 2013-01-13 

http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/about.aspx
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3. Applications: “services and applications” and “ICTs and education”   

 

Förutom att lyfta fram agendapunkterna för WSIS-processen, i synnerhet 

den digitala klyftan, skjuts FN-systemets positioner fram genom 

omnämnanden av exempelvis FN-stadgan, ITU och Millenniedeklarationen. 

Dessutom får nationalstaterna ta stor plats i dokumentet, medan 

Internetsamfundets institutioner inte nämns alls. Tilläggas kan att redan i 

DP klargörs avsikten att skapa en frivillig ”Digital Solidarity Fund” som ska 

stödja insatser i tredje världen. 

 

I PA omsattes principerna från DP till punkter i en handlingsplan. Primärt 

betonas dess roll som en förberedande övning inför den andra fasen i 

Tunis. Konkret etablerades två arbetsgrupper med fokus på en 

internationell regim för Internets styrning (Working Group on Internet 

Governance, WGIG) respektive finansieringsmekanismerna för IKT-

relaterat bistånd (Task Force on Financial Mechanisms, TFFM) som fick i 

uppdrag att ta fram rapporter inom respektive område inför Tunis. 

 

TC utgjorde ett politiskt dokument som ska ses som den ideologiska 

utgångspunkten för handlingsplanen från den andra fasen (TA). Punkterna i 

TC är allmänt hållna och uttrycker olika aspekter av visionen för det 

inkluderande globala informationssamhället. 

 

TA är det mest intressanta dokumentet, i egenskap av slutgiltig 

handlingsplan, från WSIS-processen. I mångt och mycket utgjorde 

dokumentet det reella utfallet från toppmötena om det globala 

informationssamhället. Det sista avsnittet av TA belyser samtliga aktörers 

ansvar och roller i byggandet av det inkluderande informationssamhället. 

Dessutom stipuleras 2015 som det år då ett antal abstrakt formulerade mål 

ska vara uppnådda. I uppföljningsarbetet fram till dess mobiliseras ett 

antal FN-organ och slutligen förklaras den 17:e maj som ”World 

Information Society Day” för att årligen högtidlighålla principerna för det 

inkluderande globala informationssamhället.  

 

TA:s innehåll med avseende på Internet styrning och den digitala klyftan 

studeras i nästa avsnitt. 
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5.3 Tillämpning av analysinstrumentet 

I det förra momentet utfördes en generell genomgång av WSIS-dokumenten och 

därtill förklarades deras betydelser inom ramen för processens två faser. Här 

syftar jag till att applicera analysinstrument från avsnitt 4.3, såsom en 

komplettering, i syfte att söka svar på mina frågeställningar om diskursiva brott 

vad gäller dominansförhållanden med utgångspunkt från två specifika 

ämnesområden: Internets styrning och den digitala klyftan. I första hand har jag 

utgått ifrån begreppet ”marginalisering” eller - för att återanknyta till Foucaults 

begreppsvärld - ”subjektspositionerna” inom en given diskurs och 

”utestängningsprocedurerna” i diskursproduktionen, vilket åsyftar det innehåll som 

inte omnämns explicit i diskursen.  

 

Till skillnad från ovan, i vilken alla fyra av WSIS-dokumenten avhandlades, 

kommer tonvikten ligga på TA som i egenskap av handlingsplan kodifierar det 

faktiska utfallet från Tunis. Det nämndes också tidigare i texten att dokumentet 

innehåller två distinkta delar: ”Finansiella mekanismer för att möta behoven av 

IKT för utveckling” (TA § 3-28) och ”Internets styrning” (TA § 29-82), vilka 

uttrycker världssamfundets konsensus i dessa frågor och kopplar till 

analysinstrumentets två dimensioner: ” tillgång till den nya tekniken” och 

”Internets styrning”.  Inledningsvis görs dock vissa jämförelser med 

principförklaringen (DP) för att utröna det faktiska utfallet från den andra fasen 

med intentionerna från den första. Resultatet redovisas sedan utifrån kategorierna 

”starka aktörer” och ”marginaliserade aktörer” enligt den angivna indelningen i 

avsnitt 4.3. 

 

5.3.1 Tillgång till den nya tekniken 

 

Tidigt i principförklaringen från den första fasen (DP § 2, se även § 66) framhålls 

Millenniedeklarationens moraliska etos i frågor gällande IKT. I första hand betonas 

IKT som ett medel för att uppnå de s.k. millenniemålen: 

 

―Our challenge is to harness the potential of information and communication 

technology to promote the development goals of the Millennium Declaration, 

namely the eradication of extreme poverty and hunger; achievement of universal 

primary education; promotion of gender equality and empowerment of women; 

reduction of child mortality; improvement of maternal health; to combat 

HIV/AIDS, malaria and other diseases; ensuring environmental sustainability; 

and development of global partnerships for development for the attainment of a 

more peaceful, just and prosperous world‖ (DP § 2, WSIS 2012). 
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Utöver IKT:s roll i egenskap av ett medel eller verktyg tar DP även fasta på IKT 

som en ojämnt fördelad resurs mellan rika i- och fattiga u-länder. Om man 

underlåter att göra någonting nu kommer den digitala klyftan vidgas ytterligare: 

 

―[…] We are fully committed to turning this digital divide into a digital 

opportunity for all, particularly for those who risk being left behind and being 

further marginalized‖ (DP § 10, WSIS 2012). 

 
Man kan konstatera att även WSIS-dokumenten ger uttryck för att utanförskap 

och marginalisering är verkliga problem i det globala informationssamhället. Den 

digitala klyftan och digital solidaritet är återkommande teman i DP, vilket också 

berördes i förra momentet: 

 

―Realizing that the ambitious goal of this Declaration — bridging the digital divide 

and ensuring harmonious, fair and equitable development for all — will require 

strong commitment by all stakeholders, we call for digital solidarity, both at 

national and international levels‖ (DP § 17, WSIS 2012). 

 
DP § 21 betonar vikten av att vara uppkopplade medan § 23 föreslår pragmatiska 

strategier i fattiga områden: 

 

 ―Connectivity is a central enabling agent in building the Information Society. 

Universal, ubiquitous, equitable and affordable access to ICT infrastructure and 

services, constitutes one of the challenges of the Information Society and should 

be an objective of all stakeholders involved in building it‖ (DP § 21, WSIS 2012). 

 

―In disadvantaged areas, the establishment of ICT public access points in places 

such as post offices, schools, libraries and archives, can provide effective means 

for ensuring universal access to the infrastructure and services of the 

Information Society‖ (DP § 23, WSIS 2012). 
 

Även mjukvara ska vara tillgänglig till låg kostnad: 

 

―Affordable access to software should be considered as an important component 

of a truly inclusive Information Society‖ (DP § 27, WSIS 2012). 

 

Återigen betonas tillgången till IKT som en resurs och i dessa paragrafer ges 

exempel på de problem världen måste övervinna för att bygga det inkluderande 

globala informationssamhället. I denna kontext är det av yttersta vikt att 

mobilisera ekonomiska medel för att konkret kunna arbeta för övervinnandet av 

klyftan. Paragraf 61 framhåller implicit att WSIS-processen inte ämnar diskutera 

ämnet i konkreta ekonomiska termer eftersom detta enda initiativ från 

toppmötena (DSF) byggde allena på frivilligt deltagande:  

 

 ―We recognize the will expressed by some to create an international voluntary 

Digital Solidarity Fund [DSF – M.W.], and by others to undertake studies 

concerning existing mechanisms and the efficiency and feasibility of such a 

Fund‖ (DP § 61, WSIS 2012). 
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Däremot är man mån om, vilket också nämndes initialt, att koppla frågan om 

informationssamhället genom begreppet ”digital klyftan” till Millenniemålen och 

det bredare behovet av en IKT-centrerad biståndspolitik: 

 

―We further commit ourselves to evaluate and follow up progress in bridging the 

digital divide, taking into account different levels of development, so as to reach 

internationally agreed development goals, including those contained in 

the Millennium Declaration, and to assess the effectiveness of investment and 

international cooperation efforts in building the Information Society‖ (DP § 66, 

WSIS 2012). 

 
Detta ämnesområde får stort utrymme i avsnittet: ”Financial Mechanisms for 

Meeting the Challenges of ICT for Development” i handlingsplanen från den andra 

fasen (TA § 3-28). Inledningsvis tackas arbetsgruppen för finansiering av IKT-

projekt i tredje världen87 (se avsnitt 5.2.1 om PA) för deras rapport (TA § 3-5, 

WSIS 2012). Därefter framhålls konsensus bland WSIS-deltagarna rörande 

problematiken kring den digitala klyftan och behovet av digital solidaritet, dvs. 

överföring av kunnande och finansiella medel från den rika världen till 

utvecklingsländerna, med utgångspunkt i millenniemålen och andra processer i 

FN:s regi. Paragraf 7 deklarerar den digitala klyftan som centralt i visionen 

byggandet av det inkluderande informationssamhället: 

 

―We recognize the existence of the digital divide and the challenges that this 

poses for many countries, which are forced to choose between many competing 

objectives in their development planning and in demands for development funds 

whilst having limited resources‖ (TA § 7, WSIS 2012). 
 

Den digitala klyftan är m.a.o. ett reellt problem som måste lösas inom ramen för 

bistånds- och utvecklingspolitiken. Vidare betonas än en gång kopplingen till bl.a. 

Millenniedeklarationen samt dess mål, men nya mekanismer skapas inte. Den 

digitala klyftan ska lösas inom ramen för rådande överenskommelser och 

strukturer inom FN-systemet: 

 

―We recognize that the internationally agreed development goals and objectives, 

including the Millennium Development Goals, are fundamental. The 

Monterrey Consensus on Financing for Development is the basis for the pursuit 

of adequate and appropriate financial mechanisms to promote ICTs for 

development, […]‖ (TA § 10, WSIS 2012). 
 

Dessutom betonas utvecklingsländernas eget ansvar i att skapa goda 

förutsättningar för utbyggnaden av IKT: 

 

―We recognize that attracting investment in ICTs has depended crucially upon an 

enabling environment, including good governance at all levels, and a supportive, 

                                                      
87 Task Force on Financial Mechanisms (TFFM) (TA § 3, WSIS 2012) 
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transparent and pro-competitive policy and regulatory framework, reflecting 

national realities. (TA § 16).‖ 
 

TA § 23 uttrycker i grova drag betingelserna av ”digitalt bistånd88” i denna 

kontext. Eftersom listan är lång återges endast en delmängd av punkterna: 

 

―We recognize that there are a number of areas in need of greater financial 

resources and where current approaches to ICTs for development financing have 

devoted insufficient attention to date. These include: 
 

a) ICT capacity-building programmes, materials, tools, educational funding 

and specialized training initiatives, especially for regulators and other public 

sector employees and organizations. 

[…] 

c) Regional backbone infrastructure, regional networks, Network Access 

Points and related regional projects, to link networks across borders and in 

economically disadvantaged regions which may require coordinated policies 

including legal, regulatory and financial frameworks, and seed financing and 

that would benefit from sharing experiences and best practices. 

d) Broadband capacity to facilitate the delivery of a broader range of 

services and applications, promote investment and provide Internet access at 

affordable prices to both existing and new users. 

[…] 

f) ICT applications and content aimed at the integration of ICTs into the 

implementation of poverty eradication strategies and in sector programmes, 

particularly in health, education, agriculture and the environment‖ (TA § 23a-f, 

WSIS 2012). 

 
I den andra sektionen av TA § 23 återges ett antal punkter rörande regulativa 

eller tekniska aspekter som, vid första intrycket, inte utgör biståndsfrågor. 

Eftersom frågorna utgår från problem som utvecklingsländerna själva måste ta itu 

verkar det vara traditionella biståndsgivare som har lyft punkterna: 

 

―In addition, there is a need to consider the following other issues, which are 

relevant to ICTs for development and which have not received adequate 

attention: 
 

g) Sustainability of Information Society related projects, for example the 

maintenance of ICT infrastructure. 

[…] 

i) Local development and manufacturing of ICT applications and technologies 

by developing countries. 

j) Activities on ICT-related institutional reform and enhanced capacity on legal 

and regulatory framework. 

k) Improving organizational structures and business-process change aimed at 

optimizing the impact and effectiveness of ICT projects and other projects with 

significant ICT components. 

[…]‖ (TA § 23g-l, WSIS 2012). 

 
Det framgår tydligt i den andra delen att digitalt bistånd bygger också på att 

utvecklingsländerna själva måste delta aktivt för att kunna ingå i det globala 

                                                      
88 Min tolkning av ”ICT for development”. 
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informationssamhället.  Nästa paragraf (TA § 24) uttrycker klart att nationalstaten 

ytterst har ansvaret för bistånds- och utvecklingspolitiska aspekter inom sitt 

territorium: 

 

―Recognizing that the central responsibility for coordination of public financing 

programmes and public ICT development initiatives rests with governments, we 

recommend that further cross-sectoral and cross-institutional coordination 

should be undertaken, both on the part of donors and recipients within the 

national framework‖ (TA § 24, WSIS 2012). 
 

Vidare framförs rekommendationer till förbättringar av rådande finansiella 

mekanismer i TA § 27. Här handlar det i första hand om att betona i vilken grad 

dessa mekanismer kan användas i kontext av det digitala biståndet. Därefter 

elaboreras det över ett antal olika strategier för av institutionella, teknologiska 

och finansiella aspekter för implementeringen av informationssamhället i tredje 

världen, dock endast med stöd på frivillig basis från de rika industriländerna. 

Dessutom utgår man igen från rådande mekanismer såsom bistånd och 

skuldavskrivningar: 

 

”We recommend improvements and innovations in existing financing 

Mechanisms, including: 

 […]  

i) Urging all countries to make concrete efforts to fulfill their commitments 

under the Monterrey Consensus89. 

[…] 

k) Encouraging increased voluntary contributions. 

l) Making, as appropriate, effective use of debt relief mechanisms as outlined 

in the Geneva Plan of Action, including inter alia debt cancellation and debt 

swapping, that may be used for financing ICT for development projects, 

including those within the framework of Poverty Reduction Strategies― (TA § 

27, WSIS 2012). 
 
 

I TA § 28 återkommer den enda nya finansieringsmekanismen, som WSIS 

processen bidrog med, ”Digital Solidarity Fund” (DSF) (se även DP § 61):  

 

―We welcome the Digital Solidarity Fund (DSF) established in Geneva as 

an innovative financial mechanism of a voluntary nature open to interested 

stakeholders with the objective of transforming the digital divide into digital 

opportunities for the developing world by focusing mainly on specific and urgent 

needs at the local level and seeking new voluntary sources of ―solidarity‖ fi 

nance. v The DSF will complement existing mechanisms for funding the 

Information Society, which should continue to be fully utilized to fund the growth 

of new ICT infrastructure and services‖ (TA § 28, WSIS 2012). 
 

                                                      
89 Ett av målen i ”the Monterrey Consensus” är att 0.7% av BNP i de rika länderna går till bistånds- och 
utvecklingspolitiken (Regeringens skr. 2002/03:29; 123) 
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Fonden bygger på frivillighet och är fokuserad på insatser för att övervinna den 

digitala klyftan på lokal nivå. Dessutom betonas att fonden endast är ett 

komplement till de existerande finansieringsmöjligheterna för det inkluderande 

informationssamhällets genomförande. I stort uttrycks eventuella strukturella 

förändringar till gagn för de fattiga staterna som rekommendationer och önskemål 

- väldigt få konkreta åtgärder kan utläsas från detta avsnitt i TA. Däremot 

uppenbarar det sig en öppenhet för det faktum att det globala 

informationssamhället inte omfattar bara rika västländer: behovet av 

internationalisering och den digitala klyftan är återkommande teman i WSIS 

dokumenten. FN-systemet har i alla fall lyckats lyfta upp de frågorna på 

dagordningen. 

5.3.2 Internets styrning 

I principförklaringen från Genèvemötet (DP) avhandlas den centrala frågan om 

Internets styrning endast med breda penseldrag. Dessutom har dokumentet till 

skillnad från TA, som bör ha framgått i texten, endast en symbolisk betydelse i 

egenskap av utgångspunkt för WSIS-processen. Den slutgiltiga handlingsplanen 

har en annan vikt eftersom den uttrycker vägen framåt mot det inkluderande 

informationssamhället. Det är dock väsentligt att man redan i den första 

nyckelprincipen i DP lyfter man fram nationalstaterna och FN-systemets roll i 

beslutsordningen: 

 

―[…] We agree that these are the key principles for building an 

inclusive Information Society‖ (DP § 19, WSIS 2012). 

 

―Governments, as well as private sector, civil society and the United Nations 

and other international organizations have an important role and responsibility in 

the development of the Information Society and, as appropriate, in decision-

making processes. Building a people-centred Information Society is a joint effort 

which requires cooperation and partnership among all stakeholders‖ (DP § 20, 

WSIS 2012). 

 
Premissen för ett inkluderande globalt informationssamhälle är att alla parter och 

intressenter bidrar till dess skapande. Vidare betonas att det tekniska 

standardiseringsarbetet ska verka för flexibla och öppna lösningar:  

 

―Standardization is one of the essential building blocks of the Information 

Society. There should be particular emphasis on the development and adoption 

of international standards. The development and use of open, interoperable, 

non-discriminatory and demand-driven standards that take into account needs of 

users and consumers is a basic element for the development and greater 

diffusion of ICTs and more affordable access to them, particularly in developing 

countries. International standards aim to create an environment where 

consumers can access services worldwide regardless of underlying technology‖ 

(DP § 44, WSIS 2012). 
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Denna paragraf är oklart skriven och uttrycker i mångt och mycket status quo. 

Däremot kan tydas, vilket är relevant för de följande momenten, att 

utvecklingsländerna måste få ta del av IKT. Paragraf 48 betonar återigen 

nationalstatens roll och vikten av en internationalisering av Internets styrning: 

 

―The Internet has evolved into a global facility available to the public and its 

governance should constitute a core issue of the Information Society agenda. 

The international management of the Internet should be multilateral, transparent 

and democratic, with the full involvement of governments, the private sector, 

civil society and international organizations. It should ensure an equitable 

distribution of resources, facilitate access for all and ensure a stable and secure 

functioning of the Internet, taking into account multilingualism‖ (DP § 48, WSIS 

2012). 

 

Nästa paragraf gör också gällande en ordning där nationalstaten ges en tydligare 

roll, men samtidigt befästs rollerna som existerande institutioner redan har i fråga 

om regelverk och standardiseringsarbete: 

 

―The management of the Internet encompasses both technical and public policy 

issues and should involve all stakeholders and relevant intergovernmental 

and international organizations. In this respect, it is recognized that: 
 

a) Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign 

right of States. They have rights and responsibilities for international Internet-

related public policy issues. 
 

b) The private sector has had, and should continue to have, an important role 

in the development of the Internet, both in the technical and economic fields. 
 

c) Civil society has also played an important role on Internet matters, especially 

at the community level, and should continue to play such a role. 

 

d) Intergovernmental organizations have had, and should continue to have, a 

facilitating role in the coordination of Internet-related public policy issues. 

 

e) International organizations have also had, and should continue to have, an 

important role in the development of Internet-related technical standards and 

relevant policies‖ (DP § 49, WSIS 2012). 

 
I paragraf 50 riktas sedan en begäran till FN:s general-sekreterare om att skapa 

en arbetsgrupp som inför Tunisrundan ska producera en rapport med 

rekommendationer gällande Internets styrning (WGIG, se även avsnitt 5.2.1): 

 

―International Internet governance issues should be addressed in a coordinated 

manner. We ask the Secretary-General of the United Nations to set up a working 

group on Internet governance, […], to investigate and make proposals for action, 

as appropriate, on the governance of Internet by 2005 [in Tunis] ‖ (DP § 50, 

WSIS 2012). 
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Detta initiativ ger intrycket av en viss oenighet eller möjligen okunskap bland 

mötesdeltagarna om respektive parts roll i Internetpolitiken. Till sist söks en aktiv 

roll för ITU i byggandet av informationssamhället:  

 

―The core competences of the International Telecommunication Union (ITU) 

in the fields of ICTs — assistance in bridging the digital divide, international and 

regional cooperation, radio spectrum management, standards development and 

the dissemination of information — are of crucial importance for building the 

Information Society‖ (DP § 64, WSIS 2012). 

 

Frågan är dock vilka konkreta åtgärder detta initiativ ledde till i den slutgiltiga 

handlingsplanen (TA) vid den andra fasen. I dokumentet (TA) avhandlas Internets 

styrning i över femtio allmänt hållna paragrafer rörande olika aspekter av det 

globala informationssamhället (TA § 29-82). Mycket av språket känns igen från DP 

rörande nationalstat, FN-systemet och internationalisering. TA § 29 och DP § 48 

använder i det närmaste identiska formuleringar: 

 

―We reaffirm the principles enunciated in the Geneva phase of the WSIS, in 

December 2003, that the Internet has evolved into a global facility available to 

the public and its governance should constitute a core issue of the Information 

Society agenda. The international management of the Internet should be 

multilateral, transparent and democratic, with the full involvement of 

governments, the private sector, civil society and international organizations. It 

should ensure an equitable distribution of resources, facilitate access for all and 

ensure a stable and secure functioning of the Internet, taking into account 

multilingualism‖ (TA § 29, WSIS 2012). 

 
Dock har texten nyanserats för att reflektera den rådande regimen. I paragraf 30 

får exempelvis USA och teknikersamfundet ett erkännande för deras roll i 

utbyggandet av Internet: 

 

―We acknowledge that the Internet, a central element of the infrastructure of 

the Information Society, has evolved from a research and academic facility into a 

global facility available to the public‖ (TA § 30, WSIS 2012). 
 

Därefter tar man tillfället i akt för att tacka FN:s generalsekreterare för initiativet 

till ”Working Group for Internet Governance” (WGIG, se även avsnitt 5.2.1) och 

framhåller deras rapports betydelse som diskussionsunderlag i samband med 

Tunisrundan: 

 

―We take note of the WGIG report that has endeavored to develop a working 

definition of Internet governance. It has helped identify a number of public policy 

issues that are relevant to Internet governance. The report has also enhanced 

our understanding of the respective roles and responsibilities of governments, 

intergovernmental and international organizations and other forums as well as 

the private sector and civil society from both developing and developed 

countries‖ (TA § 33, WSIS 2012). 
 



110 
 

Samtidigt om det uttrycks bifall för ett inkluderande informationssamhälle finns 

det ytterst få indikationer i texten för att reella strukturella förändringar, vad 

beträffar styrningen av Internet, verkligen fått gehör i WSIS-processen. Paragraf 

31 i TA är typiskt för dokumentet:  

 

―We recognize that Internet governance, carried out according to the Geneva 

principles, is an essential element for a people-centred, inclusive, development-

oriented and non-discriminatory Information Society. Furthermore, we commit 

ourselves to the stability and security of the Internet as a global facility and to 

ensuring the requisite legitimacy of its governance, based on the full 

participation of all stakeholders, from both developed and developing countries, 

within their respective roles and responsibilities‖ (TA § 31, WSIS 2012). 
 

Genom att lyfta fram stabilitet och säkerhet för ett fungerande Internet samt 

vidmakthållandet av en existerande struktur bör globala aktörer handla inom sina 

respektive roller och ansvarsområden om de ska delta i Internet styrning. Paragraf 

35 förstärker detta intryck genom att i princip postulera respektive aktörers roller i 

relation till ovan: 

 

 ―We reaffirm that the management of the Internet encompasses both technical 

and public policy issues and should involve all stakeholders and relevant 

intergovernmental and international organizations. In this respect, it is 

recognized that: 

a) Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign right 

of States. They have rights and responsibilities for international Internet-

related public policy issues. 

b) The private sector has had, and should continue to have, an important role 

in the development of the Internet, both in the technical and economic 

fields. 

c) Civil society has also played an important role on Internet matters, 

especially at community level, and should continue to play such a role.  

d) Intergovernmental organizations have had, and should continue to have, a 

facilitating role in the coordination of Internet-related public policy issues.  

e) International organizations have also had, and should continue to have, an 

important role in the development of Internet-related technical standards 

and relevant policies‖ (TA § 35, WSIS 2012). 
 

Så länge aktörer håller sig till sina respektive gebit och förhåller sig till 

spelreglerna har de en roll att spela i styrningen av Internet. Föregående TA § 35 

är identisk med DP § 49, men än en gång ser vi en liknande nyansering som 

tidigare (se TA § 29-30) i TA § 36: 

 

―We recognize the valuable contribution by the academic and technical 

communities within those stakeholder groups mentioned in paragraph 35 to the 

evolution, functioning and development of the Internet‖ (TA § 36, WSIS 2012). 
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Emellertid uttrycks det en konsensus i TA i ämnen relaterade till den digital klyftan 

och en allmän internationalisering av informationsamhället:   

 

―In view of the continuing internationalization of the Internet and the principle 

of universality, we agree to implement the Geneva Principles regarding Internet 

governance‖ (TA § 66, WSIS 2012). 
 

Från det perspektivet har WSIS-processen bidragit med belysning av nord- och 

sydproblematiken och den kulturella mångfalden i det inkluderande globala 

informationssamhället90.  Vidare kan det tydas en vilja till att inkludera 

utvecklingsländerna i styrningen av Internet.  Paragraf 52 och 65 uttrycker 

klarligen denna avsikt: 

 

―In order to ensure effective participation in global Internet governance, we urge 

international organizations, including intergovernmental organizations, where 

relevant, to ensure that all stakeholders, particularly from developing countries, 

have the opportunity to participate in policy decision-making relating to Internet 

governance, and to promote and facilitate such participation‖ (TA § 52, WSIS 

2012). 

 

―We underline the need to maximize the participation of developing countries in 

decisions regarding Internet governance, which should reflect their interests, as 

well as in development and capacity building‖ (TA § 65, WSIS 2012). 

 
Det verkar självklart att ett inkluderande informationssamhälle också ska 

inbegripa fattiga länder, men som en pendang till ovan framhåller TA § 57 och § 

69 att inga nya arrangemang får äventyra Internets infrastruktur: 

 

―The security and stability of the Internet must be maintained‖ (TA § 57, WSIS 

2012). 

 

―We further recognize the need for enhanced cooperation in the future, to enable 

governments, on an equal footing, to carry out their roles and responsibilities, in 

international public policy issues pertaining to the Internet, but not in the day-

to-day technical and operational matters, that do not impact on international 

public policy issues‖ (TA § 69, WSIS 2012). 
 

Ett av få institutionella tillskott från WSIS-processen till den rådande ordningen, 

”Internet Governance Forum” (IGF), får en del utrymme i slutet av avsnittet (TA § 

72-82). Det nya forumet, vars arbetssätt påminner mer om existerande 

institutioner inom ICANN- och ISOC-sfärerna än traditionella FN-organ med dess 

                                                      
90 Ett exempel på internationalisering i praktiken gäller hantering av internationella domännamn (IDN): 
Domännamn med specialtecken, t.ex. kinesiska och kyrilliska alfabetet, stöds i roten av 
domännamnssystemet (DNS) sedan 2009 (ICANN 2013b). Den svenska delen av DNS introducerade 
likande stöd för det svenska alfabetet redan 2003, medan tecknen som förekommer i de officiella 
svenska minoritetsspråken tillkom 2007 (Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2013). För att återanknyta 

till Lessigs fyra modaliteter av reglering förefaller detta vara ett utomordentligt exempel på 
arkitekturbaserad reglering utanför FN-systemet och dess medlemsstaters direkta kontroll (se avsnitt 
3.3.1). 
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betydandande statliga inblandning, ska verka för förfäktandet av WSIS principer 

inom Internetsamfundet som helhet: 

 

―We ask the UN Secretary-General, in an open and inclusive process, to 

convene, by the second quarter of 2006, a meeting of the new forum for multi-

stakeholder policy dialogue — called the Internet Governance Forum (IGF). The 

mandate of the Forum is to: 

[…] 

b) Facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting 

international public policies regarding the Internet and discuss issues that do 

not fall within the scope of any existing body.  

[…] 

f) Strengthen and enhance the engagement of stakeholders in existing and/or 

future Internet governance mechanisms, particularly those from developing 

countries.  

[…] 

i) Promote and assess, on an ongoing basis, the embodiment of WSIS 

principles in Internet governance processes. 

 […]‖ (TA § 72, WSIS 2012). 
 

I paragraf 73 görs förtydliganden om IGF:s transparenta och demokratiska 

förfaringssätt samt hur det ska fungera inom ramen för rådande strukturer: 

 

―The Internet Governance Forum, in its working and function, will be 

multilateral, multi-stakeholder, democratic and transparent. To that end, the 

proposed IGF could: 

a) Build on the existing structures of Internet governance, with special 

emphasis on the complementarity between all stakeholders involved in this 

process – governments, business entities, civil society and 

intergovernmental organizations. 

b) Have a lightweight and decentralized structure that would be subject to 

periodic review.  

[…]‖ (TA § 73, WSIS 2012). 
 

IGF:s schematiska förhållande till framförallt ICANN-sfären ter sig oklart i TA. 

Utöver en möjligen rådgivande funktion är det dock mycket tydligt att forumet och 

därmed FN-systemets reella makt är ytterst begränsad i förhållande till 

förvaltningen av Internets strategiska resurser. Både i paragraf 77 och 79 uttrycks 

detta mycket tydligt: 

 

―The IGF would have no oversight function and would not replace existing 

arrangements, mechanisms, institutions or organizations, but would involve 

them and take advantage of their expertise. It would be constituted as a neutral, 

non-duplicative and non-binding process. It would have no involvement in day-

to-day or technical operations of the Internet‖ (TA § 77, WSIS 2012) . 
 

Det finns starka krafter i detta avseende som är ovilliga till att ge upp kontrollen 

över Internets strategiska resurser och infrastrukturen. Den existerande 

institutionella maktordningen uttrycks tydligt i framförallt i TA, trots att det 
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ingenstans i dokumenten refereras till någon organisation inom ICANN eller ISOC-

sfären:  

 

―Diverse matters relating to Internet governance would continue to be addressed 

in other relevant fora‖ (TA § 79, WSIS 2012). 
 

IGF utvärderades fem år efter det första mötet i Athen 2006 och än idag är 

forumet aktivt91 (TA § 76, § 82, WSIS 2012). Möjligen har WSIS processen 

påbörjat händelsekedja mot en internationellt legitim regim för Internets styrning, 

likväl verkar vägen dit lång och krokig.  

5.4 Resultat 

Nedan försöker jag kort sammanfatta om WSIS-processen gav upphov till några 

skiften i dominansförhållanden mellan ”starka aktörer” och ”marginaliserade 

aktörer”. Går det att tyda diskursiva brott gällande ”tillgång till den nya tekniken”, 

dvs. den globala digitala klyftan, och ”Internets styrning” i dokumenten? 

Resultatet utgår från premissen att dokumenten representerar en skriftlig 

kodifiering av konsensus vid respektive fas i Genève och Tunis.  

5.4.1 Starka aktörer 

Framförallt i två avseenden framgår tydligt i dokumenteten att de starka 

aktörerna har bibehållit sina maktpositioner i nätets diskurs.  För det första har 

inga nya obligatoriska biståndsmekanismer tillförts den rådande ordningen och, 

mer specifikt, FN-systemet. ”Digital Solidarity Fund” (DSF) bygger helt och hållet 

på frivillighet (DP § 61, TA § 28) och flera gånger framhävs de rådande finansiella 

strukturerna för bistånds- och utvecklingspolitiken som även de gällande för IKT. 

Dessutom poängteras u-ländernas eget ansvar i informationssamhället 

genomförande, något som inte nämndes i principförklaringen från första fasen 

(DP) (TA § 23g-l). Det uttrycks emellertid nödvändigheten av att anpassa 

biståndet till behoven i informationssamhället, dock utan explicita löften om nya 

ekonomiska medel (TA § 23, 26-27). För det andra lyser institutionerna inom 

ICANN-/ISOC-sfärerna med sin frånvaro i dokumenten trots att dess 

representanter fanns närvarande vid Tunismötet92 och, i de fall där Internets 

strategiska resurser antyds, betonas det emfatiskt att Internets stabilitet och 

säkerhet inte får äventyras samt att de tekniska och operativa aspekterna med 

                                                      
91 2012 års sammankomst anordnades i Baku, Azerbajdzjan, se: http://www.intgovforum.org  | 2012-

12-19 
92  Se “Participants finder” på WSIS:s hemsida: http://www.itu.int/wsis/participation/index.html | 
2013-01-19 

http://www.intgovforum.org/
http://www.itu.int/wsis/participation/index.html
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avseende på den ”dagliga driften” av infrastrukturen har ingenting att göra med 

andra nationalstater eller FN-systemet (TA § 57, 69). Det framgår dessutom med 

all tydlighet att de rådande strukturerna för Internet styrning kommer att bestå 

(TA § 79). Även om tonvikten i detta moment lagts på handlingsplanen för det 

inkluderande informationssamhället (TA) kan det konstateras, både utifrån det 

faktiska innehållet och också de ämnesområden som generellt exkluderats från 

dokumenten, att WSIS-processen fick endast marginella konsekvenser för den 

rådande regimen för Internets styrning.   

5.4.2 Marginaliserade aktörer 

Från de marginaliserade aktörernas perspektiv fick man framförallt möjlighet 

genom WSIS-processen att lyfta frågor angående den ojämlika fördelningen av 

IKT-resurser mellan de rika i-länderna och fattiga u-länderna i kontext av 

Millenniemålen (t.ex. DP § 2, 60, 66; TA § 10-12, 80, 88 etc.). 

Millenniedeklarationen, tillsammans med andra initiativ i FN-systemets regi som ej 

ingår i denna analys, hade m.a.o. skapat en öppning i nätets diskurs för den 

digitala klyftan och, i förlängningen, bistånds- och utvecklingspolitikens relevans i 

det globala informationssamhället (t.ex. DP § 10, 17; TA § 7-8, 13, 49 etc.). 

Därtill kopplades genomförandet av ett stort antal abstrakta mål till året för 

millenniemålens fullbordan, dvs. 2015 (TA § 90a-t). Däremot, bortsett från 

tidigare nämnda Digital Solidarity Fund (DSF), tillkommer det inte mycket i form 

av ekonomiska resurser genom WSIS-processen, fast existerande finansiella 

mekanismer och biståndet i allmänhet skulle i alla fall anpassas till de nya 

behoven i informationssamhället (TA § 23, 26-27). Vidare framhålls nationalstater 

och FN-systemets aktiva roller inom ramen för det globala informationssamhället 

(t.ex. DP § 17, 20, 39; TC § 8; TA § 20, 24, 29 etc.). I flera avseenden skjuts 

dessa aktörer fram i nätets diskurs och i synnerhet får ITU en roll att spela i 

genomförandet av det inkluderande informationssamhället (t.ex. TA § 41, 78a, 96, 

109 etc.).  

 

Gällande frågan om en internationell regim för Internet blev utfallet från WSIS 

magert. Visserligen framhålls vikten av nationalstater vad gäller IKT-relaterade 

program samt lagar och regleringar inom dess politiska gränser (TA § 14, 20, 24, 

40, 46 etc.), men inflytandet över Internets strategiska resurser ligger fortfarande 

inom de rådande strukturerna i vilka USA och ICANN/ISOC-sfären dominerar. Den 

enda eftergiften gäller etablerandet av Internet Governance Forum (IGF) som 

erhåller många ansvarsområden, men ingen egentlig makt (jmf. TA § 72-73 och 
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TA § 77, 79). IGF får ses i ljuset av en potentiellt viktig aktör som kan driva vidare 

ambitionerna från WSIS-processen i framtiden.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Historikkapitlet återger en utförlig bakgrund till det tidiga Internets västcentrerade 

och teknomeritokratiska värderingar och traditioner som sedermera blev 

signifikativa för den institutionaliseringsprocess, framförallt under 70-, 80- och 90-

talen, vilken mynnade ut i regimen för det nya kommunikationsmediets reglering 

och styrning. Ursprungligen hade denna grupp aktörer, dvs. teknikersamfundet, 

anknytning till forskningsprojekt med försvarspolitiska förtecken som finansierades 

av det amerikanska försvarsdepartementet under kalla kriget. Dessutom kom de 

allra flesta att rekryteras från datalogiska institutioner vid de amerikanska 

universiteten, ett faktum som fick fundamentala konsekvenser för arbetssättet och 

beslutsordningen, ofta kallad ”bottom-up”-modellen, inom Internets styrande 

institutioner. Nya aktörer tillkom i samband med Internets kommersialisering i 

mitten av 90-talet, dock utan att bidra till en internationalisering av dess 

reglering- och styrningsmekanismer bortom västerlandets intressesfärer.  

 

Mot slutet av 90-talet i samband med Internets expansion i andra delar av världen 

började den rådande regimen med kopplingar till den amerikanska staten, genom 

paraplyorganisationen ”Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” 

(ICANN), alltmer ifrågasättas av FN-systemet och dess medlemsstater. 

Teknikersamfundets organisation ”The Internet Society” (ISOC) hade tidigare 

under 90-talet försökt internationalisera regleringen och styrningen av Internet, 

men motarbetades aktivt av den federala regeringen i Washington, eftersom man 

inte ville ge upp kontrollen över Internets strategiska resurser, dvs. IP-adresser 

och roten i domännamnssystemet. Den konflikten fick sin lösning genom en 

kompromiss i vilken teknikersamfundet fortsatte att ha ansvaret för det tekniska 

standardiseringsarbetet medan den amerikanska staten utövade indirekt kontroll 

över de strategiska resurserna genom ICANN. Genom denna konstruktion 

skapades en symbiotisk relation mellan respektive sfär och en samsyn kring den 

institutionella ordningen, vilken emellertid skulle utesluta FN-systemet och övriga 

stater från inflytande. Därtill fanns det en immanent schism mellan USA och 

Internetsamfundet, å ena sidan, och FN-systemet och medlemsstaterna, å andra 

sidan, såtillvida att maktstrukturerna byggde på amerikansk civilrättslig grund och 

inte mellanstatliga traktat, på vilken den geopolitiska ordningen vilar. I det 

sammanhanget utgjorde ”World Summit on the Information Society” (WSIS), dvs. 

de två faserna i Genève år 2003 respektive Tunis år 2005, ett initiativ från FN:s 

sida att föra upp diskussionen om en globalt legitim regim för Internet på den 

internationella dagordningen.  
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Parallellt med frågan om Internets styrning, vilket tycks logiskt i samband med 

visionen för det inkluderande, globala informationssamhället, gjordes kopplingen 

från Millennietoppmötet i FN:s regi, där världens stater hade enats om ett antal 

mål - de. s.k. millenniemålen - för att bekämpa fattigdomen i världen, till den 

ojämna fördelningen av IKT-resurser mellan rika och fattiga länder. Sålunda 

kunde FN-systemet och, i synnerhet, utvecklingsländerna föra in frågor från 

bistånd- och utvecklingspolitiken i diskussionerna om informationssamhället, 

något som framgår med all tydlighet i WSIS-dokumenten. ”Digital solidaritet” och 

”överbryggningen av den globala digitala klyftan” är återkommande teman redan i 

principförklaringen från den första fasen i Genève. Vid mötena antogs sammanlagt 

fyra olika dokument av FN:s medlemsstater, av vilka den tidigare nämnda 

principförklaringen ”Declaration of Principles” (DP) samt slutgiltiga 

programförklaringen ”Tunis Agenda for the Information Society” (TA) förefaller 

viktigast i processen. 

6.1 Utfallet från WSIS 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka om toppmötena i FN:s regi om det 

globala informationssamhället lyckades i uppsåtet att ge marginaliserade aktörer, i 

första hand FN-systemet och utvecklingsländerna, strukturellt inflytande gällande 

styrningen av Internet samt tillfört dimensioner av digital solidaritet och 

internationalisering till den diskurs som historiskt har dominerats av västerlandet, 

i synnerhet USA. Infallsvinkeln har varit att belysa ”marginalisering” i relation till 

en rådande ordning – en västcentrisk teknomeritokrati - samt tecken på 

förändringar i synsätt inom nätets diskurs till följd av WSIS-processen. Med 

utgångspunkt från Michel Foucaults maktbegrepp samt tillämpningen av ett 

analysinstrument för blottläggandet av dimensionerna ”Tillgång till den nya 

tekniken” - en aspekt av den digitala klyftan - och ”Internets styrning” söks 

slutdokumenten från WSIS-processen på diskursiva brott som skulle kunna tyda 

på skiften i dominansförhållandena till de marginaliserade aktörernas fördel.  

 

Med begreppet ”diskursiva brott” avsåg Foucault primärt förändringar i diskursen 

mellan olika tidsepoker, exempelvis teknikerna för maktutövning i det 

förindustriella kontra det moderna samhället (Foucault 2003), medan min studie 

omfattar en kortare period på några decennier. Det finns således en viss 

problematik associerad med tillämpningen av begreppet som kan underminera 

slutsatsernas validitet. Däremot framgår det förhoppningsvis i metodavsnittet hur 
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jag har tagit mig an WSIS-dokumenten och ämnat bearbeta dem, även om 

tillvägagångssättet divergerat från klassisk foucaultiansk diskursanalys. Den 

kontextuella analysen har utförts framförallt mot bakgrund av Castells utförliga 

beskrivning av teknomeritokratins uppkomst och dess betydelse för Internets 

institutionalisering (2001:47-51, 70-71) samt Drioris koppling mellan IKT - i 

egenskap av global resurs - och bistånds- och utvecklingspolitiken (2006:94-104, 

126-132). Websters (2006:8-31) största bidrag till studien är problematiseringen 

av begreppet informationssamhälle som en ”informatisering” av rådande 

förhållanden eller paradigmskifte mot en ny samhällelig ordning. Oavsett vilken 

falang man tillhör verkar i alla fall de teoretiker Webster lyfter fram i sin 

avslutande diskussion rörande ense om globaliseringen och kapitalismen som 

centrala drivkrafter i denna utveckling (Webster 2006:263-273). 

 

Utifrån ovannämnda premisser är mina slutsatser att WSIS-processen 

mobiliserade nationalstater och FN-systemet mot rådande maktstrukturer och 

ifrågasatte framförallt regimen för Internets styrning - en tolkning som också får 

stöd i Bygrave & Bing (2009:213-214) och Goldsmith & Wu (2008:170-171). Man 

kan konstatera att diskussionerna angående det inkluderande globala 

informationssamhället i termer av den rika världens moraliska ansvar gentemot 

fattiga länder och behovet av en ”internationalisering” av Internet verkar ha varit 

fruktbara, i alla fall om man utgår från utfallet i handlingsprogrammet från den 

andra fasen (TA). I första hand gällde utbyggnaden av infrastruktur och bilden av 

IKT i egenskap av en resurs som måste komma tredje världen till gagn genom 

insatser inom ramen för bistånds- och utvecklingspolitiken. Däremot, bortsett från 

den frivilliga Digital Solidarity Fund (DSF), tillkom ingenting konkret i form av 

finansiella mekanismer och ekonomiska medel i syfte att utjämna fördelningen av 

IKT-resurser i världen.  

 

Vidare fick diverse FN-organ en mer framskjuten plats i byggandet av 

informationssamhället, fast deras inflytande fortsatte att vara begränsat till FN-

systemet självt. Internet Governance Forum (IGF) fick förvisso rollen att driva 

vidare frågorna från WSIS, dock utan institutionell makt i det globala 

informationssamhället.  Det är fullt möjligt att forumet kan påverka utvecklingen 

inom ICANN/ISOC-sfärerna på medellång sikt, fast utan reell makt i frågor 

gällande förvaltningen av Internets strategiska resurser eller tekniskt kunnande 

vad gällde den dagliga driften av Internet förblev FN-systemet och 

medlemsstaterna marginella aktörer i dess regim. Det enda undantaget berörde 

nationalstatens suveränitet inom sina egna politiska gränser, vilket också 



119 
 

framkommer WSIS-dokumenten, för i detta avseende överlagras statsmaktens 

maktbefogenheter på ett globalt kommunikationsmedium (se Goldsmith & Wu 

2008:68ff). Dessutom kan det tänkas att USA samt övriga nationalstaters 

intressen sammanföll i frågan om den egna suveränitetens legitimitet kontra 

Internets gränsöverskridande kvaliteter. När det gäller nationalstatens roll i 

styrningen av Internet förefaller läget oklarare. Medan det framkommer med all 

tydlighet i dokumenten att den institutionella ordningen kommer att bestå 

framhävs staten som en given samarbetspartner i internationella sammanhang, 

vilken leder till antagandet att det går att utöva indirekt makt genom det 

geopolitiska systemet eller styra de nationella aktörerna utifrån statens 

intressen93. Dessa observationer utgör dock endast parenteser i analysen av de 

marginaliserade aktörernas inverkan på nätets diskurs94. 

 

Till sist kan det konstateras att de diskursiva brotten som kan tydas i WSIS-

dokumenten, om man godtar min tillämpning av Foucaults begrepp, gäller i första 

hand ”den digitala klyftan” och medvetandegörandet av bistånds- och 

utvecklingspolitikens relevans inom nätets diskurs. I den kontexten kan FN-

systemet och, i viss mån, tredje världen, dvs. marginaliserade aktörer, skjuta 

fram positionerna i diskursen. Från det diskursanalytiska perspektivet speglar 

denna observation faktiska justeringar inom nätets maktstrukturer till de 

marginaliserade aktörernas fördel. Den nya diskursen skapar därtill nya 

subjektspositioner utifrån vilka FN-systemet och fattiga länder kan eventuellt 

mobilisera ny kraft till reella förändringar i framtiden, även i fråga om Internets 

styrning. Däremot verkar utestängningsprocedurerna i diskursproduktionen ha lett 

till att viktiga aspekter i just detta ämne utlämnats från WSIS-dokumenten. 

Således kan det uttydas att de starka aktörerna har verkat för att den 

institutionella ordningen gällande Internets styrning inte ska rubbas. WSIS-

processen lyckades därför inte med ambitionen att öka marginaliserade aktörers 

inflytande i detta avseende. 

 

Det är knappast förvånande att USA och ICANN/ISOC-sfären verkade för status 

quo vad gällde Internets styrning eftersom perceptionen var att det redan fanns 

en väl fungerande regulativ ordning. Från deras perspektiv hade introduktionen av 

FN:s byråkrati i detta system endast komplicerat förutsättningarna för ett stabilt 

och säkert Internet. Internets framgångssaga som globalt 

kommunikationsmedium utan ”extern inblandning” kan tyckas stödja den 

uppfattningen. Problemet för FN-systemet är dock – för att återkoppla till Lessigs 

                                                      
93 Se t.ex. Lessig och Goldsmith & Wus modeller för reglering i avsnitt 3.3.1. 
94 Se analysinstrumentets konstruktion i avsnitt 4.2. 
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fjärde modalitet av reglering (2006:122ff) - dess impotens i fråga om Internets 

”kod”, vilket kan komma att underminera enskilda medlemsstaters möjligheter till 

politiskt inflytande och effektiv informationspolitik i det globala 

informationssamhället. Om man hårdrar den logiken finns endast två hållbara 

strategier: 1) antingen utövas inflytande inom ramen för den västcentriska 

teknomeritokratin eller 2) så bygger man ett nytt ”internet”.  

6.1.1 Reflektioner gällande studien 

Utöver redogörelsen för Internets institutionalisering utvecklades det centrala 

temat i uppsatsen till att kretsa kring dikotomin: centralitet – marginalitet. Från en 

början tycktes kopplingen till Foucaults maktbegrepp kunna utgöra en given grund 

för analysen, framförallt från perspektivet att teknomeritokratins 

diskursproduktion marginaliserade vissa aktörer från att ta del i 

informationssamhällets skapande. Under resans gång har det dock framgått att 

uppsatsen kanske skulle ha begränsats till att omfatta den globala digitala klyftan, 

eftersom WSIS-processens stora bidrag till diskursen var att lyfta frågorna om 

”digital solidaritet” och ”digitalt bistånd” i ett globalt forum. Vidare inser jag i 

efterhand att analysen av WSIS-dokumenten borde i större omfattning utforskat 

textens ytstruktur och inte bara dess undermeningar. Det är fullt möjligt att den 

kritiska diskursanalysen (CDA) som metodval hade medfört ett bättre 

sammanhållet och mer stringent resultat- och analysavsnitt. Dessutom hade 

antagligen validiteten blivit bättre om studien hade skalats ner till WSIS-processen 

specifikt, snarare än informationssamhället i stort. Här har jag kanske låtit mig 

svepas iväg med de stora anspråken och yviga gesterna som tycks vara en del av 

den foucaultianska idétraditionen. Uppsatsskrivandet är i sig själv en läroprocess 

och insikterna ovan bär man ödmjukt med sig till nästa gång. Även om det 

vetenskapliga hantverket möjligen har haft sina brister så anser jag att studien 

ger en god inblick i Internets institutionalisering samt bidrar till en ökad förståelse 

om den immanenta konflikten mellan USA och ICANN/ISOC-sfären respektive FN-

systemet och övriga medlemsstater om den reella ”makten” över Internet.  

6.2 Epilog 

Toppmötena om det globala informationssamhället i Genéve och Tunis ska inte ses 

som en avslutad process. Internet Governance Forum (IGF) agerar, förvisso i en 

rådgivande funktion, inom ICANN-sfären för att principerna från WSIS inte ska 

förbises i Internetpolitiken. Indikationer på detta är att ”nätets diskurs” berikats 

med nya begrepp såsom ”multi-stakeholder”, ”global digital divide”, 

”multilingualism”, cultural diversity” etc. - av vilka de flesta emanerar från WSIS-
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processen - för att reflektera ett alltmer internationaliserat Internet. Bygrave & 

Bing (2009:213) egna observationer stöder det intrycket: ‖The entire process was 

instrumental in lifting policy discourse on Internet governance from the sphere of 

the technology community […] into a truly global arena.‖ Dessutom följs målen 

med anknytning till den digitala solidariteten upp vid årliga sammankomster, de 

s.k. WSIS forumen95. Det finns även små tecken på att institutionerna med ansvar 

för Internets styrning ansluter sig till delar av principerna för det inkluderande 

globala informationssamhället. Exempel på detta är implementeringen av de s.k. 

internationella domännamnen (IDN), som berördes tidigare i avsnitt 5.3.2, och 

översättningen av ICANN:s hemsida från engelska till FN:s fem övriga officiella 

språk96.  

 

Man kan slå fast att det finns en allmän förståelse och visst stöd från 

Internetsamfundets sida för en internationalisering av nätet. Denna process, i 

motsats till ”den digitala klyftan”, kommer endast att kräva en måttlig inblandning 

från stater eftersom kommers och globalisering är dess primära drivkrafter. 

Överbryggningen av den globala digitala klyftan behöver emellertid aktiv hjälp 

från FN-systemet och de traditionella institutionerna inom bistånds- och 

utvecklingsfrågor. Vid WSIS-konferenserna bekände de rika länderna den ojämna 

fördelningen av IKT-resurser, samtidigt som de gjorde gällande att insatserna 

skulle exekveras genom rådande strukturer. I detta avseende är kopplingen till 

Millenniedeklarationen, dvs. bekämpningen av fattigdomen och andra sociala 

orättvisor i världen, betydelsefullt i syfte att konstant erinra i-länderna om sitt 

moraliska ansvar gentemot fattiga u-länder i kontext av den digitala solidariteten.  

Frågan är dock vilka sociala grupper i den tredje världen som faktiskt berörs av 

informationssamhället. År 2008 levde enligt Världsbanken ungefär 2.47 miljarder 

människor på mindre än två dollar om dagen (The World Bank 2013). Detta tyder 

på att livsviktiga fysiologiska och materiella behov först måste tillgodoses i stora 

delar av världen innan informationssamhället kan bli relevant utanför den 

utbildade medel- och överklassen i dessa länder. Från det perspektivet bör man 

kanske nyansera polemiken och se den globala digitala klyftan i sitt rätta 

sammanhang.  

 

Den känsliga frågan om Internets reglering och styrning fortsätter att vara 

kontroversiell. Vid WSIS-konferenserna gjordes det få framsteg mot en 

                                                      
95 Det senaste mötet hölls i Genéve 2012, se URL: http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Home.aspx  | 

2013-01-26 
96 Officiella FN-språk är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska, se URL: 
http://www.icann.org/ | 2013-01-26 

http://groups.itu.int/wsis-forum2012/Home.aspx
http://www.icann.org/
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internationell regim för Internet och sedan dess har väldigt lite åstadkommits. Det 

är uppenbart att USA ser nätets stabilitet och säkerhetsaspekter som vitala för 

landets militära och civila kommunikationer. Man kommer därför inte att ge upp 

kontrollen över de strategiska resurserna förrän man möjligtvis har byggt ett ännu 

bättre globalt datanätverk någon gång i framtiden.  

 

Senast i Dubai i december 2012 vid World Conference on International 

Telecommunications (WCIT) - ett möte anordnat av FN för att komma överens om 

en revidering av det internationella telereglementet (ITR) - vägrade USA 

tillsammans med en rad andra länder, inklusive Sverige, att skriva under 

traktatet. Kärnfrågan gällde om även Internet skulle regleras genom ITR, vilket 

Ryssland, China, Saudiarabien och ett antal andra auktoritära regimer önskade, 

eller om den nuvarande ordningen skulle bibehållas. Förslaget om reglering genom 

ITR drogs så småningom tillbaka, men fortfarande fanns det en undermening i 

traktatets text om FN-systemet och, specifikt, ITU:s aktiva deltagande i Internets 

styrning. Vid en dramatisk omröstning, där Iran till slut begärde rösträkning, 

antogs den reviderade ITR-skrivningen av majoriteten av delegationerna (77 för 

och 33 emot förslaget). Detta föranledde följaktligen en deklaration från USA, 

Australien, Kanada och Storbritannien att de inte, under några omständigheter, 

kunde ratificera traktatet (BBC 2012). Den svenska delegationen valde att 

rapportera tillbaka till regeringen för att sedan komma till samma slutsats, 

nämligen att Sverige inte ville medverka till att ‖begränsa det fria och öppna 

nätet‖ (Näringsdepartementet 2012). 

 

Det är intressant att i efterhand konstatera att det finns referenser till WSIS-

processen i det reviderade ITR-dokumentet (ITU 2013).  I realpolitiken går 

uppenbarligen inte demarkationen i ”nätets diskurs” mellan rika och fattiga länder 

utan mellan liberala demokratier och auktoritära regimer. I det sammanhanget 

känns det tryggt i lilla Sverige att det är USA, snarare än FN-systemet, som styr 

nätet. Eller fritt översatt från den numera bortgångne amerikanske presidenten 

Lyndon B. Johnsons reflektion angående dåtidens högerdiktaturer: ”De må vara 

djävlar men de är trots allt våra djävlar”. 

6.3 Framtida forskning 

I allmänhet anser jag att de kvalitativa dimensionerna av den digitala klyftan är 

ett intressant ämnesområde för framtida studier inom samhällsvetenskapen. 

Mycket av den litteratur och de artiklar som har lästs i anslutning till denna 
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diskursanalys utgår från den digitala klyftan i termer av utbyggnaden av ny 

infrastruktur, uppkopplingar och generell Internetanvändning bland stora 

heterogena befolkningsgrupper. Det är givetvis viktigt att sådan forskning bedrivs, 

om inte annat, för att bidra till fattandet av informerade beslut bland världens 

makthavare. Däremot anser jag att det finns ett behov av att studera de 

kvalitativa egenskaperna av Internetanvändningen från ett ”efterfrågeperspektiv”, 

specifikt frågeställningar gällande kontrasterna mellan den idealiserade bilden av 

informationssamhället och den faktiska användningen av teknologin. Ett uppslag 

skulle kunna vara genomförandet av komparativa studier från ett sociokulturellt 

perspektiv mellan samhällsgrupper i olika länder för att öka förståelsen om vilka 

typer av samhälleliga insatser som är nödvändiga i syfte att faktiskt nå upp till den 

idealiserade bilden.  
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