
Maktbegrepet

• Max Weber: Makt betegner enhver sjanse til å gjennomføre sin vilje
innenfor en sosial relasjon, også på tross av motstand, uansett hva
denne sjansen beror på.
• Michel Foucault: Makt er historiske spesifikke prosesser der det 

etableres herredømmerelasjoner. Tre ulike, historisk spesifikke former:
• Suverenitetsmakt: En totalitær makt som det vanskelig kan opponeres mot
• Disiplineringsmakt: En mer indirekte maktutøvelse knytta til bruk av 

disiplinerende institusjoner, opplæring til lydighet
• Styringsmentalitet (‘governamentality’). En indirekte og subtil, men også svært 

effektiv form for makt som primært dreier seg om å innpode selvbeherskelse,
at individet i kraft av sosialiserende prosesser styrer seg selv
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Ulike nivåer 
for 

demokratisk 
deltakelse

https://www.researchgate.net/figure/Stage-model-of-
participation-based-on-Wright-et-al-94-also-translated-into-
English_fig1_322969635
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Deltakelseshierarki

https://wesolve.app/the-hierarchy-of-participation-levels-techniques-and-examples/
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Ulike styresett
• Demokrati; folkestyre basert på flertallsbeslutninger og almene, frie valg
• Deliberativt demokrati; et styresett der avgjørelser baseres på samtaler og 

diskusjoner og der utfallet bestemmes av den enighet som utvikles gjennom 
«sonderinger» mer enn avstemninger
• Deltakerdemokrati; Et direkte demokrati der de som berøres av en 

beslutning involveres i bred medvirkning
• Autokrati; det meste av den politiske makten er samlet hos en enkeltperson 

eller en liten styrende elite
• Teknokrati; et styresett der de som er eksperter innen sitt felt tar avgjørelser 

innen dette feltet
• Byråkrati; hierarkisk og sentralisert organisering basert på et formelt og

politisk besluttet regelverk
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Demokratiteoretiske kontroverser (1)
Teorien om kommunikativ handling

• Habermas argumenterer for det rasjonelle og demokratiske i en 
styreform basert på fri meningsdannelse og åpen kommunikasjon 
basert på det han kaller «det beste arguments tvang», at rasjonell 
argumentasjon og gode grunner er det som skal ligge til grunn for 
samfunnsmessige beslutninger
• Habermas betrakter språklig kommunikasjon som helt sentralt i det 

sosiale hverdagslivet, det som kalles livsverdenen.
• Med differensiering av ulike sektorer, økende kompleksitet og 

kommersialisering trues grunnlaget for kommunikativ handling av det 
H. kaller for «systemets kolonisering av livsverdenen» (Habermas 1981) 
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Demokratiteoretiske kontroverser (2)
Modellmakt

• Modellmakt er den spesielle form for avmakt som oppstår når en 
modell (kartet) blir forvekslet med saksområdet (terrenget) og når 
opphavspersonen for modellen tilskrives å ha monopol på endegyldige 
virkelighetsdefinisjoner om saksområdet (Bråthen 2000: 128)
• Modellstyrke er en form for makt som følger av å beherske alle

diskusjonspartnerens modeller pluss noen til slik at en dermed blir i 
stand til å overtale eller nøytralisere denne bare gjennom argumenter
• Bråthen brukte dette til blant annet til å problematisere posisjonen til

de som var optimistiske når det gjaldt bedriftsdemokratiske reformer
og deres gjennomslagskraft  
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Demokratiteoretiske kontroverser (3)
Nudging

• Nudging er en strategi for å endre borgere og brukeres handlingsvalg i 
det daglige ved å justere på de betingelsene eller insentivene som 
omgir valgene. Betraktes som en strategi for å gjøre folks valg mer 
rasjonelle uten bruk av hardere virkemidler som påbud eller forbud.
• Understøttelse av prosesser som innebærer mer veloverveide valg

basert på «think» framholdes som et mindre manipulerende eller
paternalistisk alternativ. (John, Smith & Stoker 2009)
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Demokratiteoretiske kontroverser (4)
Forestillingen om den uavhengige ekspert

• I forestillingen om vitenskapens uhildethet og objektivitet antas det at det er 
fruktbart for forskeren å innta en tilskuerposisjon
• Hans Skjervheim kritiserte dette standpunktet og argumenterte for at i 

samfunns- og humanvitenskap er vi dømt til å også være deltakere og at 
denne deltakerrollen må gjøres eksplisitt. Dersom dette ikke skjer vil det 
være fritt fram for faglig baserte hersketeknikker som «sosiologisering» eller
«psykologisering». Dette frakjenner samfunnsmedlemmene deres rett til 
individualitet og selvstendighet og dermed deres muligheter for å velge og 
handle fornuftig på egne premisser. (Skjervheim 1959/1996)
• Noe tilsvarende kan vi også tenke oss når det gjelder teknologisk ekspertise 

som hever seg over det brukerne forstår som sine behov og definerer som 
sine sentrale handlingsmotiver
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Demokratiteoretiske kontroverser (5)
Deltakerdemokrati

• Pateman hevder at deltakerdemokrati som involverer de berørte 
direkte i beslutningstaking er et effektivt styresett som har en gunstig 
pedagogisk funksjon ved å lære opp/oppdra borgere til å forsvare 
demokratiske grunnverdier (Pateman 1987)
• Robert Dahl framsatte tre motargumenter: (Dahl 1987)
• Personlig valg: Folk kan velge å avstå fra personlig innflytelse fordi de oppfatter 

det mer demokratisk å respektere flertallsavgjørelser tatt gjennom indirekte 
demokrati og representasjon
• Kompetanse: På en del samfunnsområder er det åpenbart mer rasjonelt å 

overlate beslutninger til eksperter (f.eks piloter)
• Økonomi: Direkte demokrati kan være problematisk fordi det krever mye tid og 

personlig innsats
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Patemans posisjon (1)

• Idehistorisk definerer Pateman seg i opposisjon til Bentham og Locke som så 
universell deltakelse mest som et middel, en slags beskyttelse av andre mer 
fundamentale institusjoner ved at det demmer opp mot sosiale opprør.

• Derimot støtter hun seg til Rousseaus tanker om det ideelle deltakelsessystem 
formulert i en sosial kontrakt. Logikken i dette systemet er at «if all participate in such
a manner as to impose only those conditions on each other which they would want
imposed upon themselves, they will then have operationalized a ‘general will’ which
serves both individual and group wellbeing» (Lafferty 1975: 55)

• Basert på denne tankegangen betoner Pateman at det er en forbindelse mellom 
institusjoners autoritetsstrukturer og individers holdninger og psykologiske 
karaktertrekk og at det sentrale argumentet bak hennes forsvar av deltaker-
demokratiet er «that the major function of participation is an educative one» 
(Lafferty 1975: 55)

02.05.2022 svein 10



Patemans posisjon (2)
• Den andre viktige inspirasjonskilden er den engelske politiske teoretiker, økonom og 

historiker George Douglas Howard Cole (1889-1959), medlem av «the Fabian Society» , 
tilhenger av laugs-sosialismen og kooperativ-bevegelsen.

• Cole overførte Roussau’s ideer og tillempet disse til det samfunn formet av en høyt 
differensiert arbeidslivsstruktur som var et resultat av utviklede industrisamfunn.

• Cole betoner det han omtaler som den funksjonelle representasjon som han oppfatter 
som kjernen i det moderne samfunnets demokrati. Dette innebærer «the constant
participation of the ordinary man in the conduct of these parts of the structure of society
with which he is directly concerned, and which he has therefore the best chance of
understanding» (Lafferty 1975: 55)

• Dette teoretiske utgangspunktet reflekteres i Patemans vektlegging av demokratisering av 
arbeidslivet og arbeidsplass-demokrati. De tre siste kapitlene i hennes bok er viet dette 
temaet.
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Hva kan brukermakt handle om?
• Evne til å påvirke valg av løsninger slik at disse er tilpasset brukernes 

umiddelbare ønsker og behov
• Maksimal funksjonalitet og forståelighet/transparens i bruk og håndtering av

programvare
• Maksimal funksjonalitet forståelighet/transparens i hvordan hardware opereres og 

vedlikeholdes
• Retten til å reparere

• Muligheter til å påvirke den større infrastruktur de enkelte løsninger er en
del av – selve informasjonssamfunnets arkitektur
• Beskyttelse av ytringsfrihet
• Ivaretakelse av personvernet
• Beskyttelse mot overvåking
• Rettferdige gjenytelser for innholdsbidrag
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Apropos rettferdige gjenytelser

• Twitter wouldn’t be worth billions if people didn’t tweet, Yelp would be 
useless without freely provided reviews, Snapchat nothing without 
chatters. The people who spend their time sharing videos with friends, 
rating products, or writing assessments of their recent excursion to the 
coffee shop – are the users or are they used. 
• The Internet, it has been noted, is a strange amalgamation of 

playground and factory, a place where amusement and labor overlap 
in confusing ways. (....) Some academics call this phenomenon 
«playbor». (....) Others use the term «social factory» to describe the 
web 2.0, envisioning it as a machine that subsumes our leisure, 
transforming lazy clicks into cash. (Taylor 2014: 18)
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Digital teknologisk virkemåte i interaksjon med brukere

• En digital artifakt kan være helt autonom og virke tilfredsstillende uten brukerens 
intervensjon
• Den kan være designet slik at den er tilnærmet selvforklarende, ved å ha en 

transparent funksjonalitet og tydelige anvisninger av bruk innebygd
• Den kan ha integrert veilednings- eller hjelpefunksjoner som for eksempel 

programmet Word sin knapp som heter 💡 «Tell me (what you want to do)», 
megetsigende illustrert med en lyspære (det som får et lys til å gå opp for 
brukeren)
• Den kan forutsette brukskunnskap ut over det som er eksplisitt framgår av en 

maskin eller en programvare. Elementære eksempler på dette hvordan en slår en 
datamaskin av eller på, hvordan en sletter tekst framlengs og baklengs osv. Dette 
krever forståelse av tegn som er så grunnleggende at de kan forutsettes kjent. 

02.05.2022 svein 14



15

Kunnskapens og maktens ”kretsløp”

Informasjon som blir 
tilgjengelig for oss 
gjennom 
informasjonsflyt og 
informasjons-
behandling

Kommunikasjon
der det skapes en felles 
kultur og der det blir mulig 
å fortolke og forholde seg 
til informasjonen på en 
fornuftig måte

Praktisk kunnskap
som gjør det mulig å løse 
praktiske problemer, 
forstå og forholde seg til 
sentrale sider ved vår 
eksistens

Kontinuerlig redefinering av ”informasjonsbehov” og utvikling av 
teknologien for informasjonsbehandling og formidling

«Sorteringsmakt/
Dagsorden settes

Symbolmakt/ 
Definisjonsmakt Handlingsmakt

Prosessene fra utvelgelse av informasjon til å gjøre kunnskap operativ 
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