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Abstract: In this thesis the pragmatic pedagogy as formulatad by John Dewey is applied to the 
swedish national campaign Digidel and its work to spread digital participation among the general 
public. The purpose of the thesis is to visualize and problematize that different understandings of 
a problem, lead to different solutions, as lifted in John Dewey´s pedagogy, that constitutes the 
thesis' theoretical framework. The term digital participation is used by the Digidel campaign, 
where public libraries take active part to spread digital participation through educational efforts. 
By qualitative interviews with four librarians this thesis examines how understandings of the 
term may vary and in turn lead to differenent educational goals, designs and executions. The 
result shows that basic computer- and Internetskills are seen as either equel to or prerequisites for 
digital participation and that the digital participant is seen as either a passive recipient or an 
active participant. The informants all advocate indivdual teaching, although they have different 
educational goals. The result also shows how technology and pedagogy are linked to individuals, 
not the profession, accordning to the informants. 

Nyckelord: Digidel, digital delaktighet, digitala klyftor, folkbibliotek, pedagogik. 



Innehållsförteckning
1 Inledning............................................................................................................................................1
2 Bakgrund och kunskapsläge .............................................................................................................3

2.1 Digidel, svenskarna och Internet ..............................................................................................3
2.2 Digidel, folkbibliotek och folkbildning.....................................................................................4
2.3 Digidel, folkbibliotek och pedagogik........................................................................................4

3 Problemformulering och avgränsning...............................................................................................8
3.1 Syfte och frågeställningar .........................................................................................................8

4 Begreppsdefinitioner.........................................................................................................................9
4.1 Digital delaktighet......................................................................................................................9
4.2 Pedagogik och didaktik............................................................................................................10

5 Teoretisk förankring.........................................................................................................................12
5.1 Informationssamhället.............................................................................................................12
5.2 Delaktighet och utanförskap ...................................................................................................13
5.3 Lärandets och undervisningens förutsättningar och följder.....................................................14

6 Metod...............................................................................................................................................16
6.1 Materialinsamling....................................................................................................................16
6.2 Materialanvändning och analys ..............................................................................................17

7 Resultat  ..........................................................................................................................................19
7.1  ”Vi kan vara digitalt delaktiga så det tjongar om det och ändå vara urusla på att visa andra 
hur man gör”..................................................................................................................................19
7.2 ”3 X 45 minuter, sen är du digitalt delaktig! Det är underbart!”.............................................20
7.3 ”Så är det när man har undervisning utanför skolorna, pedagogiken är inte så viktig då”......22
7.4  ”Det handlar om biblioteket som folkbildande institution, inte nöjescenter”.........................24

8 Analys .............................................................................................................................................26
8.1 Digital erfarenhet.....................................................................................................................26
8.2 Materiell tillgång......................................................................................................................27
8.3 Digital förmåga........................................................................................................................28
8.4 Användningssätt.......................................................................................................................29

9 Diskussion ......................................................................................................................................31
Sammanfattning .................................................................................................................................34
Referenser...........................................................................................................................................35



1 Inledning
Folkbibliotekens verksamhet har alltid kretsat kring de stora frågorna. Litteraturen och kulturen har 
gjorts  tillgänglig  för  att  med sin  sprängkraft  tjäna  sociala  och  demokratiska  syften;  att  ge  alla 
samma möjligheter att utmana och utveckla sig själva och samhället de verkar i, med hjälp av alla 
idéer, åsikter och erfarenheter representerade i samlingarna.

I  och  med  informationsteknikens  landvinningar  och allomfattande  inverkan  har  folkbiblioteken 
tvingats skärskåda vilken plats de har i samhället och vilka funktioner de har att fylla. En i allra 
högsta grad pågående process som placerat folkbiblioteken som aktörer på delvis nya arenor. Här 
märks bland annat ett fokus på utbildning, där folkbiblioteken söker erbjuda hjälp och stöd i det 
livslånga lärandet, som kommit att betecknas som en grundläggande mänsklig rättighet (Thompson 
2003). Det kännetecknas av ett ökat pedagogiskt och didaktiskt ansvar kretsande kring mer formell 
undervisning i informationssökning och informationskompetens i en digital miljö.  

När  informationstekniken  allt  tydligare  genomsyrar  samhället  och  är  inbäddad  i  alla  delar  av 
människors vardag blir också konsekvenserna av ett utanförskap större. Sverige placerar sig år efter 
år i topp på  index över Internets spridning och användning. Detta till trots finns det fortfarande ett 
stort antal icke-användare, de flesta äldre. En satsning på att undervisa icke-användare i syfte att  
överbrygga de digitala klyftorna uppmärksammar de hinder som står mellan den ovana användaren, 
eller den utan möjlighet och medel och det fullvärdiga medlemskapet i informationssamhället. Det 
är en väg att gå som sammanbinder folkbibliotekens traditioner med dess nya roller.

När kampanjen Digidel lanserades den 5 april 2011 var det med fokus på just detta. Digidel är ett 
nationellt nätverk bildat med syfte att sprida vad som går under benämningen digital delaktighet.  
Nätverket har både privata och offentliga aktörer, med en bred uppslutning från bibliotekssektorn 
genom  Kungliga  Biblioteket,  länsbiblioteken,  Svensk  biblioteksförening  och  Tal-  och 
punktskriftsbiblioteket.  Folkbildningsrörelsen  är  representerad  av  bland  andra  Folkbildnings-
förbundet, Utbildningsradion, studieförbunden och lärcentraorganisationen. En annan viktig aktör är 
den privata Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE, ansvarig för Internets svenska toppdomän .se, 
samt finansiering av Internets fortsatta utveckling i landet (.SE 2011). Vilket i detta sammanhang till 
exempel innebär anslag till olika biblioteksprojekt under Digidels paraply.

Nätverket samlas kring mottot:

• Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati 

• Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga 

• Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet 

• Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet 

• Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga 

• Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället (Digidel, 2011a)

Digidel  är  resultatet  av IKT-lyftet.  Det  startades  2009 i  syfte  att  finna samarbetsformer  mellan 
folkbibliotek och folkbildning för att erbjuda kostnadsfri Internetundervisning på biblioteken, samt 
skapa  ekonomiska  medel  och  få  fram  rätt  kompetenser  för  genomförandet.  Målet  för 
undervisningen var även här minskade digitala klyftor (IKT-lyftet 2011a). 

1



IKT-lyftet uppnådde sitt mål i och med Upprop för ökad digital delaktighet, i december 2010, vilket 
var startskottet för Digidel (IKT-lyftet 2011b). I uppropet sätter man som mål att genom samarbete 
inom nätverket genomföra aktiviteter och undervisning under perioden januari 2011 till december 
2013. Detta ska resultera i att den digitala klyftan minskar med 500 000 personer. Vid slutet av 2013 
ska alltså en halv miljon svenskar som nu står utanför blivit digitalt delaktiga.

Fokuset för min uppsats ligger på den pedagogiska utmaning folkbiblioteken står inför, för att bidra 
till att nå detta mål. Utifrån den pragmatiska pedagogiken utgår jag från att det är i förståelsen av 
problemet de möjliga lösningarna finns, det vill säga att det är i förståelsen av digital delaktighet 
vägen för  att  uppnå det  samma stakas  ut.  Detta  vill  jag  lyfta  fram och problematisera  genom 
intervjuer  av  bibliotekarier  insatta  i  Digidel,  ställda  mot  en  teoretisk  grund  om  samhället, 
deltagande och pedagogik. 
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2 Bakgrund och kunskapsläge 
Med bakgrundskapitlet syftar jag till att sätta in läsaren i de frågor uppsatsen kretsar kring. Jag går 
igenom undersökningen  Svenskarna och Internet (Findahl 2010) som kampanjen Digidel till stor 
del  grundar  sina  antaganden  på  och  formulerar  sina  hjälpbehov  efter.  Det  är  också  i  denna 
undersökning begreppet digital delaktighet förs fram. Jag tittar närmare på förutsättningarna för det 
samarbete mellan folkbibliotek och folkbildning som kampanj Digidel verkar för. Ett samarbete 
som sätter ljuset på de båda institutionernas gemensamma historia i folkrörelserna på 1800-talet och 
hur de sedan sin skilsmässa i 1900-talets början glidit ifrån varandra. Slutligen gör jag en översikt 
över forskningen kring folkbibliotek och pedagogik. Ett tämligen smalt fält som lånar mycket från 
forskningen om skolbibliotek och akademiska bibliotek, där det pedagogiska arbetet har starkare 
fäste.  I  forskningen  kan  man  också  skönja  ofta  normativa  och  ideologiska  undertoner,  där 
pedagoger som Dewey lyfts fram.

2.1 Digidel, svenskarna och Internet 
När Digidel i sin satsning utgår från att 1 500 000 svenskar inte är digitalt delaktiga lutar de sig mot 
rapporten Svenskarna och Internet (Findahl 2010). Det är en årlig undersökning som sedan år 2000 
kartlagt svenskarnas förhållande till Internet.  Författaren menar att studien är unik i det att den 
följer urvalsgruppens deltagare år efter år, till skillnad från vanliga användarundersökningar där det 
endast  görs  stickprov.  Dessutom intresserar  sig  undersökningen  även  för  icke-användarna  i  ett 
försök att ta ett brett grepp om Internetfrågor rörande tillgång, användning och effekter. Studien 
består av 2000 årliga telefonintervjuer av slumpvis utvalda. En i sammanhanget avgörande fråga 
som ställs är:

Du har säkert hört att det överallt talas om att surfa på Internet, använda e-post och den nya 
informationstekniken. Känner du dig delaktig i detta nya informationssamhälle (Findahl 2010, s.  
52)?

I den senaste rapporten svarade 56 procent av de tillfrågade ja och ansågs därmed vara digitalt  
delaktiga. Det har inte skett några dramatiska förändringar sedan året innan. Förhållandena börjar 
konsolideras. Bland de mellan 26 och 45 år svarar 75 procent att de till stor del, eller helt och fullt 
känner  sig  delaktiga.  Siffrorna  är  höga  också  bland  de  yngre.  Undersökningen  visar  att 
utanförskapet  är  mest  utbrett  bland de äldre.  Andelen som upplever  sig  vara delaktiga minskar 
successivt för varje åldersgrupp över 46 år. Andelen delaktiga bland de över 75 år är 19 procent 
(Findahl 2010, s. 53).

Internets spridning är väl utbredd i Sverige. 85 procent har tillgång till Internet i hemmet, de allra 
flesta genom bredband (Findahl 2010, s.  7).  Utanförskapet har alltså i  Sverige relativt  lite med 
tillgången  att  göra.  När  man  i  rapporten  söker  de  bakomliggande  orsakerna  till  känslan  av 
utanförskap finner man främst två faktorer. Den första är tekniktröskeln. Det finns samband mellan 
tekniskt intresse och nyfikenhet och känslan av delaktighet. Den andra är användningssättet. Aktivt 
deltagande i sociala medier, bloggar och diskussionsforum ökar känslan av delaktighet, på ett annat 
sätt än att använda datorn och Internet som ett redskap för att lösa praktiska uppgifter, som till  
exempel informationssökning.

Rapporten kommer till viss del fram till resultat som skiljer sig från andra, liknande rapporter. Detta 
gäller  bland  annat  Internetanvändningen  i  olika  ålderskategorier.  I  huvudsak  är  dock 
undersökningarna  överens. Och för uppsatsen saknar en diskussion om dessa resultat egentligen 
relevans. Det råder ett utanförskap och där står Findahl oemotsagd. 
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2.2 Digidel, folkbibliotek och folkbildning
Kampanjen Digidel  arbetar  under  parollen  ”många kan hjälpa  många att  bli  digitalt  delaktiga” 
(Digidel  2011a)  för  breda  samarbeten  mellan  olika  aktörer  i  samhället,  bland  annat  mellan 
folkbibliotek och folkbildning. Det är samarbetsparter med en lång gemensam historia. Det var i 
arbetar- och nykterhetsrörelsernas upplysnings- och folkbildningssträvan folkbiblioteken en gång 
uppstod och verkade, fram till att folkbiblioteken knöts till det offentliga och de båda institutionerna 
gick skilda vägar i början av 1900-talet.

Joacim Hansson beskriver i  Att vara där folket är (2010) hur samhället förändrats under det sekel 
folkbiblioteken och folkbildningen har  varit  ifrån  varandra  och hur  de  båda  institutionerna  har 
förändrats av samhället. De är båda beroende av en aktiv demokrati, samtidigt som de också verkar 
för stärkandet och upprätthållandet av den samma. Det är ett samband som blir problematiskt i en 
tid då det politiska samtalet tystnat. Folkbiblioteken har sedan separationen gått från att vara aktiva 
aktörer för bildande, inte minst genom uppsökande och social verksamhet, till  att präglas av en 
passiv  serviceanda.  Det  är  resultatet  av  att  folkbiblioteken  sökt  följa  samhällets  och  teknikens 
utveckling och anpassa sig efter sin omvärlds rådande klimat, istället för att påverka det. På samma 
sätt försvann det politiska patoset från folkbildningen. Det som en gång var bildning för folket och 
genom folket, för att stärka och utveckla demokratin och den demokratiska medborgaren (Nordvall 
2002)  reducerades  till  kvällskurser  mer  betonade  av  trivsel  och  gemyt.  Men  så  2004  enades 
folkbildningen om en rad framtidsvisioner  där  man knyter  an till  sin  historia  och koppling  till 
folkrörelserna:

I folkbildningen skapas en demokratisk kultur. Arbetssätt, metodik och pedagogik utgör en god 
jordmån för utveckling av självständiga och kritiskt granskande individer. Det är i mötet mellan 
människor och deras unika erfarenheter och perspektiv som ny kunskap växer fram. Det är 
också här förmågan att praktiskt utöva demokrati utvecklas (Folkbildningsrådet 2004, s. 13).

Kunskapen växer i ”en lärandeprocess som innefattar samarbete, diskussion och reflektion” vilket 
utvecklar och kanaliserar människors samhällsengagemang (Folkbildningsrådet 2004, s. 10). 

Hansson  ser  i  folkbildningens  visioner  en  återgång  till  klassiskt  upplysningstänkande  och 
sammanfattar:

Två ord genomsyrar hela visionen, explicit och implicit, och det är deltagande och delaktighet. 
Folkbildningens  olika  former  har  som  ett  gemensamt  drag  strävan  att  utveckla  ett  aktivt  
deltagande  i  samhällsutvecklingen  och  genom  detta  uppnå  en  känsla  av  delaktighet  hos 
medlemmarna (2010, s. 13).

Hanssons artikel återfinns i antologin  Där människor och tankar möts (Atlestam & Forsén red. 
2010) där det görs försök att återupprätta folkbiblioteken som folkbildare genom att se hur de kan 
agera utifrån folkbildningens framtidsvisioner. Det sägs att förhållandet mellan folkbildningen och 
folkbiblioteket varit problematiskt och att möjligheter till verkliga samhällsinsatser gått förlorade på 
grund av bristande samarbete, inte minst kring frågor om digitala klyftor. Utifrån de premisserna är 
kampanjen Digidel inte bara ett samhällsintresse, utan också ett välbehövligt incitament för de båda 
samarbetsparterna i arbetet med att stärka sina sina institutionella identiteter. 

2.3 Digidel, folkbibliotek och pedagogik
IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, använder sig av Castells 
begreppsapparat (se 5.1) när de beskriver folkbibliotekens pedagogiska roll i informationssamhället:
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In a society of lifelong learning public libraries will  be nodes connecting the local learning 
setting – whether it is of a formal or informal kind – with the global resources of information  
and knowledge,  public  libraries  can therefore  play a role of  fundamental  importance in  the 
development of future systems of lifelong learning. The development of the information and 
communication technology (ICT)  has  already laid the  basis  for  the  creation  of  information 
Networks, giving users even of small local public libraries access to the world wide sources of  
information […] [P]ublic libraries offer guidance and training in how to search and use this 
information and rate the quality of information sources. Thus, public libraries can be said to  
qualify as important prerequisites for an informed democratic knowledge society (Häggström 
red. 2004, s. 3). 

Men  det  efterfrågas  mer  forskning.  Att  folkbibliotekens  pedagogiska  arbete  rönt  relativt  lite 
uppmärksamhet  från forskarkåren poängteras  i  de flesta  publikationer  inom ämnet.  När Svensk 
biblioteksförening gjorde en forskningsöversikt om bibliotekarieyrket och dess beståndsdelar var 
det kunskap om informationsteknikens tekniska aspekter som framhölls, snarare än de pedagogiska 
(Kåring  Wagman  2008).  Bibliotekspedagogik  studeras  mest  med  skolbibliotek  och  akademiska 
bibliotek i fokus. Där är den  undervisande funktionen tydligare formulerad och djupare förankrad, i 
avseende  på  både  innehåll  och  målgrupp.  Limberg  (1992)  skiljer  mellan  skol-  och 
folkbibliotekariernas yrkesroller och menar att de förra har ett pedagogiskt yrke, medan de senare 
har ett serviceyrke. Men utifrån uppsatsens område (såväl som folkbibliotekens utveckling sedan 
det tidiga nittiotalet) måste dock denna syn på folkbibliotekarien motsägas. Därmed går det också ur 
erfarenheterna från skolbibliotek och akademiska bibliotek att ringa in ett par problemområden som 
låter sig överföras även till folkbiblioteken.

Samma  Limberg  har  också  tillsammans  med  Folkesson  (2006)  studerat  skolbibliotek  och 
skolbibliotekarier. De pekar på en utveckling där skolbibliotekarierna fått ett allt större pedagogiskt 
ansvar. Det har skett en förskjutning från att förmedla traditionell bibliotekskunskap till att vara en 
mentor  och  vägledare  i  elevernas  egna lärande.  Limberg  och Folkesson talar  om en kvalitativ 
förändring  där  fokus  flyttats  från  undervisning  av  speciella  redskap  till  att  innefatta  elevernas 
tankeprocesser och förmåga till kritiskt tänkande. En förändring skolbibliotekarierna i många fall 
inte ansåg sig rustade för. Detta kan ställas i relation till en stor studie av kanadensiska folkbibliotek 
och informationskompetens utförd av Julien och Hoffman (2008). Här ansåg sig bibliotekarierna ha 
den tekniska kompetensen, såväl som en vilja att förmedla den. Men ingen kunskap om hur de 
skulle göra det.

Forskningen pekar med andra ord på brister och belyser att professionen inte rustats för yrkets nya 
roller. Johnston och Webber (2003) fann när de studerade bibliotekarier på akademiska bibliotek att 
den saknade kompetensen ofta grundade sig i hur bibliotekarier vidareutbildas. De pekar på och 
problematiserar, att bibliotekarier lär sig om undervisning av andra bibliotekarier. Det samma sägs 
också om det  skrivna  materialet  inom området,  en slutsats  det  är  lätt  att  finna  fog för  vid  en 
genomgång av bibliotekspedagogiska publikationer: Det är glest mellan de granskade vetenskapliga 
artiklarna. 

Sellbjer (2007) drar upp riktlinjerna för utvecklandet av en pedagogisk grundsyn med epistemologi, 
ontologi,  etik,  samhälle,  individ  och  undervisning  taget  i  beaktande.  European  Curriculum 
Reflections on Library and Information Science Education (Kajberg & Lørring, red. 2005) tar fasta 
på  att  studenter  inom biblioteks-  och  informationsvetenskap måste  få  pedagogisk  kunskap och 
ringar in vad som krävs för att undervisa. Detta är bland annat förståelse för ”learners and learning 
theory […] basic concepts, theories and practice of teaching […] [samt] the context for teaching 
and learning” (Kajberg & Lørring, red. 2005, s. 72-73). 
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Bibliotekens  undervisning,  riktad  mot  vuxna,  kretsar  i  stor  utsträckning  kring  Internet  och 
informationssökning; att utveckla verktygen för det egna lärandet. Vezzosi (2006, s. 287 ff) vänder 
sig  (som  så  många  andra  med  folkbiblioteken  i  fokus)  till  universitet  och  högskolor  för  en 
kartläggning av undervisningsmetoder inom området och finner följande metoder:

1. Källorienterad  undervisning  (source-oriented  approach),  som  lägger  fokus  på  tekniska 
färdigheter  som  sökning  i  databaser  och  kritiseras  för  bristfälliga  läranderesultat  med 
kunskap av temporär karaktär och avsaknad av reflektiva inslag.

2. Behavioristisk undervisning (behaviourist approach), där de lärande skall förvärva förmågor 
och färdigheter för att söka och använda information. Det framförs kritik mot hur metoden 
reducerar avancerade kompetenser.

3. Konstruktivistisk/processuell  undervisning (constructivist/process-oriented approach),  med 
en  mer  kontingent  och  individuell  kunskapssyn  där  de  lärandes  uppfattningar  och 
lärandeprocesser  sätts  i  centrum.  Kopplas  samman  med  pedagoger  som  Vygotskij  och 
forskaren Kuhlthau.

4. Relationell/kommunikativ undervisning (relational/communicative approach),  framarbetad 
av Bruce, som ett resultat av hennes fenomenografiska forskning. Reflektiva, metakognitiva 
inslag med kritiskt tänkande och individens interaktion med informationen i centrum.

Just reflektionens avgörande roll för undervisning och det egna lärandet framhålls av många (till 
exempel Limberg & Folkesson, 2006; Bruce, Edward & Lupton, 2006; Johnston & Webber, 2003; 
Svensk  biblioteksförening  2005).  Här  blir  kopplingen  till  pedagoger  som till  exempel  Dewey 
tydlig.  Dewey  erbjuder  ett  samhällsperspektiv  som  av  många  framhålls  som  ett  sätt  för 
folkbiblioteken att  bidra  till  ett  verkligt  demokratiskt  samhälle  och  knyta  an till  det  historiska 
folkbildande uppdraget. 

Det som kännetecknar publikationer om folkbibliotek och undervisning är dess normativa karaktär 
och ideologiska undertoner. I centrum står allas rätt till informationstekniken och folkbibliotekens 
plikt att undervisa och involvera icke-användarna. Målets betydelse och argumenten för handling 
tenderar dock att överskugga metoden. 

Med min uppsats söker jag placera mig mellan frågorna om vilka som ska undervisas och varför de 
ska göra det. Detta genom ett fokus på de innehållsliga aspekterna av undervisningen, givna av 
förståelsen för problemet. Samtidigt som utgångspunkten i kampanjen Digidel och dess altruistiska 
syften bidrar med en normativ fläkt.

Det finns dock undantag från det ensidiga fokuserandet på målet, oftast inom aktionsforskningen 
och  oftast  förlagda  till  utvecklingsländer.  Exempelvis  ett  projekt  i  Indien,  försvårat  av  låg 
läskunnighet (Chagari 2005) och ett i sydafrikanska landsbygden (de Jager & Nassimbeni 2007). 
Här sattes folkbibliotekens och Internets möjligheter att påverka vardagliga problem i fokus. Nyttan 
av Internet kopplades till konkreta områden som till exempel sjukvårdsupplysning. Erfarenheterna 
från projektet blev bland andra vikten av att känna sina användare. En undervisning utan upplevd 
relevans hos bibliotekets användare blir fruktlös.

Det  är  också  värt  att  nämna  att  kampanjen  Digidel  rör  sig  i  andra  områden  som  rönt 
uppmärksamhet  i  vetenskapliga  publikationer  om  folkbiblioteken,  även  om  de  ligger  utanför 
uppsatsens fokus. Det breda nätverk som utgörs av kampanjens aktörer är helt i linje med flertalet 
artiklar  som  förordar  att  folkbiblioteken  finner  samarbetspartners.  Nutefall  (2001,  s.  312) 
sammanfattar vikten av detta med att det är ett sätt att öka den egna personalens kompetens (i detta 
fall  om informationsteknik  och  undervisning),  bredda  debatten  och  det  offentliga  samtalet  om 
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folkbibliotekens intresseområden samt sprida kunskap om folkbibliotekens resurser och nyttan av 
dem. 

Det andra området, som även listan om samarbetets fördelar snuddar vid, är marknadsföring. Ett 
ämne som uppmärksammas främst i en rad kandidat- och magisteruppsatser. Kampanjen Digidel 
söker  sin  målgrupp  bland  dem som inte  nås  på  Internet  och  som nödvändigtvis  inte  besöker 
biblioteken. Förutsättningar som naturligtvis kan komplicera kampanjens utgång. 

7



3 Problemformulering och avgränsning
Dewey, pragmatismens pedagogiska företrädare, liknar livet vid en kedja av problemsituationer som 
individen  löser  utifrån  sin  förståelse  av  problemet  och  olika  möjliga  lösningars  konsekvenser 
(Stensmo 1994, s. 173-174). Detta till synes självklara resonemang vill jag föra över till kampanjen 
Digidel och folkbibliotekens pedagogiska arbete med digital delaktighet. 

Dataspelskvällar för seniorer, personlig datorhandledning för ovana och informationskväll om att 
deklarera på Internet,  allt  med syftet  att  öka den digitala  delaktigheten  och ge marginaliserade 
grupper tillträde till samhällets nya arenor. Att Digidel bedriver en bred kampanj visar sig i den 
strida ström av projekt som inrapporteras till kampanjens webbplats av folkbibliotek landet runt. 
Men projektens variation antyder, förutom att Digidel är en öppen kampanj där alla är välkomna att 
bidra efter bästa förmåga, att folkbiblioteken här ger sig ut i outforskad terräng, ovana med rollen 
som guide. De olika medlen för att nå ett gemensamt mål torde också falla tillbaka på att projekten 
planerats och genomförts utifrån sinsemellan olika förståelser av digital delaktighet; dess problem 
och dess lösning.  

Jag avser inte  med min uppsats att  lägga fram den enda rätta definitionen av begreppet digital 
delaktighet,  inte  heller  staka ut  den enda rätta  vägen för  att  sprida och uppnå det  samma.  Jag 
avgränsar  min  studie  till  ett  fåtal  nedslag  i  folkbiblioteken  och  samtal  med  verksamheternas 
ansvariga för de områden uppsatsen uppehåller sig vid. 

3.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att bidra till ett nytt och oprövat fält inom biblitotekspedagogiken, såväl 
som till folkbibliotekens arbete med kampanjen Digidel. Jag vill visualisera och problematisera att 
olika  förståelser  av  digital  delaktighet  kan  leda  till  olika  praktiker  i  fråga  om arbetet  med det 
samma. 

För att åstadkomma detta söker jag svar på:

• hur olika aktörer inom folkbibliotekssektorn förstår och beskriver digital delaktighet;
• hur beskrivningarna skiljer sig åt;
• vilka, hypotetiskt eller antytt, de pedagogiska och didaktiska följderna blir av förståelsen.
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4 Begreppsdefinitioner
I  detta  kapitel  vill  jag  klargöra  min  syn  på  ett  par  av  uppsatsens  centrala  begrepp;  digital 
delaktighet, pedagogik och didaktik. Begreppens förklaringar grundar sig i stor utsträckning på de 
tankar som förs fram i uppsatsens teoridel (se 5). 

4.1 Digital delaktighet
Jag vill föra fram min egen syn på digital delaktighet, så som den vuxit fram efter genomgång av 
kampanjen Digidels material och förankring i beskrivna teorier. Orsaken till en personlig tolkning är 
dels min utgångspunkt i att problem förstås olika, dels att jag finner att kampanjens definition låter 
sig tänjas; den inbjuder till och förutsätter ett eget tolkande. 

Digidel hämtar begreppet, såväl som statistiken kring det från rapporten  Svenskarna och Internet 
(Findahl  2010).  Här  kopplas  begreppet  till  de  tillfrågades  känsla  av  delaktighet  i 
informationssamhället.  En  känsla  som  enligt  rapportens  analys  följer  av  teknikintresse  och 
användningssätt av Internet (se 2.1). 

På Digidels webbplats definieras innebörden av att vara digitalt delaktig på följande sätt:

Att vara digitalt delaktig innebär att man använder samhällets digitala tjänster. Vad man tycker 
är  viktiga  tjänster  skiljer  mellan  olika  personer  vilket  också  innebär  att  de  kunskaper  som 
behövs i  praktiken är  olika.  Men man ska inte vara utestängd från tjänster man har lust  att  
använda, behöver använda för sin egen välfärd mer allmänt för att vara en aktiv medborgare på 
grund av bristande kunskaper om hur man använder Internet (Digidel 2011b).

Tillträde  till  informationssamhället  har  varit  ämnet  för  flertalet  rapporter  som genererat  en  rad 
närbesläktade begrepp till vilka digital delaktighet tycks sälla sig. Som ett exempel på detta, såväl 
som på olika möjliga förståelser av digital delaktighet, återfinns de båda begreppen  e-delaktighet 
och digital kompetens bland de projekt som är sprungna ur kampanjen Digidel. E-delaktighet knyter 
an  till  resonemang  om  Internets  potential  som  länk  mellan  väljare  och  beslutsfattare.  EU-
kommissionen (2011) ser  e-delaktighet  som resultatet  av att  beslutsfattare  och makthavare med 
Internets hjälp erbjuder större öppenhet och insyn, samt inbjuder till samtal och diskussion. Digital 
kompetens  definieras som ett  kritiskt  förhållningssätt  till  den digitala  miljö som grundläggande 
kunskaper om informations- och kommunikationstekniken öppnar dörren till (Ala-Mutka, Punieand 
& Redecker 2008). Jag anser att de båda begreppen bidrar med någonting centralt som Digidels 
egen definition endast snuddar vid; individens möjligheter att  växa och ta plats i,  bidra till  och 
påverka samhället. Digidel lyfter i sin definition fram att den digitalt delaktige har kunskap om hur 
man använder Internet, samt att dessa kunskaper omsatts i praktiken. Men genom vad? Hur används 
Internet för att användaren ska bli delaktig och vad blir användaren delaktig i?

Svenska  akademiens  ordbok  (2009)  kopplar  såväl  aktiv  medverkan,  som  medinflytande  och 
medansvar  till  delaktighet.  Ord som nästan kontrasterar  mot  Digidels  definition av den digitalt 
delaktige som någon närmast passiv, som anpassat sig efter samhällets nya informationsvägar. Jag 
menar att detta borde lyftas fram i definitionen. Att den digitalt delaktige är aktiv inom de områden 
som gör  informationssamhället  möjlighetsrikt;  det  som Jenkins  (2006) benämner  delaktighetens 
kultur,  och  inte  ett  offer  för  dess  baksidor,  belysta  av  Chadwick  (2006).  Grundläggande 
informationstekniska  kunskaper  öppnar  dörren  för  mer  än  möjligheten  att  ta  del  av  samhällets 
tjänster i form av till exempel sjukvårdsupplysning och ett enklare sätt att fylla i sin deklaration. 
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När Internet började få sin stora spridning och möjligheterna det medförde började klarna beskrevs 
Internet som en ny värld som välkomnade alla, oavsett ursprung och förutsättningar. En värld där 
vem som helst, var som helst, skulle kunna uttrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier. En 
värld som stod över lagar om ägande och identitet (Barlow 1996). Numer tycks detta på många sätt 
utopiskt och naivt. Men informationssamhällets framväxt har, som Castells (2000) påvisar, inneburit 
en genomgripande förändring av samhällets alla delar och strukturer,  från individuell  till  global 
nivå.  Grundläggande kunskaper  om hur  Internet  används är  en  nödvändig  del  för  tillträde  och 
fullvärdigt medlemskap i detta samhälle, men för att bli delaktig är det endast ett steg på vägen. 

4.2 Pedagogik och didaktik
Stefan Sellbjer ringar in pedagogiken med begrepp som ”utbildning”,  ”undervisning”,  ”lärande” 
och ”inlärning” i Bibliotekspedagogik – ett försök till avgränsning (2007). Synen på dessa begrepp 
är i sin tur kopplade till frågor som tillsammans utgör grunden för en pedagogisk grundsyn. Frågor 
som  Christer  Stensmo  i  boken  Pedagogisk  filosofi (1994)  sammanfattar  som  kretsande  kring 
kunskapssyn, kopplad till antaganden om världen (epistemologi och ontologi), etik, människosyn, 
samhällssyn och vilken roll utbildningen spelar i samhället, samt den pedagogiska situationen.

Didaktik, i sin tur, är undervisningens och inlärningens teori och praktik (Jank & Meyer 1997, s. 
18), eller om man så vill undervisningens mål, innehåll och metod, samt förhållandet mellan dem 
(Pettersen 2008, s. 55). Didaktikens grunder kan också formuleras som en rad frågor, vars svar 
avgörs av bland annat den pedagogiska grundsynen:

• Vad ska läras ut? 
• Varför ska det läras ut? 
• Hur ska det läras ut? 
• För vem ska det läras ut (Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 18)?

Jag menar att om man ser till förhållandet mellan dessa frågor framstår det att olika förståelser av 
ett problem leder fram till olika svar på frågorna, såsom jag, kopplat till Dewey, lade fram det i min 
problemformulering (se 3). 

Det finns ett par grundläggande förutsättningar för undervisning. Att levnadsförhållandena kan och 
måste förbättras, samt en tro på att människor besitter förmågan till självförverkligande (Jank & 
Meyer red. 1997, s. 18). Dewey skulle instämma. Utbildningen han förespråkade är en utbildning av 
medborgare.  Den  strävar  mot  framtiden,  med  det  verkligt  demokratiska  samhället  som  mål 
(Stensmo  1994,  s.  183).  Samtidigt  är  avsikten  med  all  undervisningsaktivitet  att  åstadkomma 
inlärning (Pettersen 2008, s. 55). Jag tycker därmed man får se de enskilda undervisningstillfällena 
och ämnesvalen som små steg i rätt riktning. Delmålen är att tillgodogöra sig medel för att nå de 
större målen. Jag har intrycket att Dewey såg det dekontextualiserade lärandet som ett nödvändigt 
ont, snarare än ett ideal. Innehållet i hans undervisning kretsar kring den pedagogiska situationen, 
att sätta det som lärs ut i sitt ursprungliga sammanhang. Han menade att barnens tankar inte styrs av 
systematiserad  ämnesindelning  varför  inte  heller  skolan  ska  göra  det  (Stensmo  1994,  s.  184). 
Metoden syftar till att odla den lärandes tankeförmåga genom problemlösning och reflektion, en 
process  där  teori  och praktik  ges  lika  stort  utrymme.  Med utgångspunkt  i  det  konkreta  rör  sig 
uppgiften mot abstrakta och medel för vidare tanke och reflektion (Stensmo 1994, s. 186).

Jag uppfattar didaktiken som ofrånkomligt situationsbunden. Undervisningen behöver kunna ta sig 
skiftande praktiska uttryck beroende på undervisningstillfällets  ramverk,  till  exempel  vilka som 
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undervisas och om vad, särskilt i en biblioteksverksamhet där det finns så olika användargrupper 
(jfr  Pettersen  2008,  s.  59).  Arbetet  med  att  sprida  digital  delaktighet  belyser  bibliotekariernas 
pedagogiska och undervisande arbete. Det är områden som korresponderar väl med Deweys ideal i 
och  med  möjligheterna  det  erbjuder  att  med  början  i  något  konkret,  via  eget  laborerande  och 
reflekterande, sträva mot det abstrakta där kunskapen blir ett medel att tillgodogöra sig ytterligare 
kunskap (Stensmo 1994, s. 184). Jag vill lyfta fram det som något jag uppfattar som en central del i  
pragmatismen:  I  och  med  att  livet  består  av  idel  problemsituationer  och  att  all  kunskap  är 
situationsbunden och temporär är det mest värdefulla det som ger oss erfarenhet och verktyg att 
finna klarhet och ta oss vidare framåt.
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5 Teoretisk förankring
Hur ser då samhället och kulturen ut där denna nya skiljelinje mellan delaktighet och utanförskap 
uppstått? Vilka är förutsättningarna för delaktighet och konsekvenserna av ett utanförskap? Vilka 
vägar, ur ett pedagogiskt perspektiv, finns det för att involvera de som nu anser sig stå utanför? Den 
teoretiska  förankringen  är  ett  försök  att  skissera  en  bild  av  det  större  sammanhang  digital 
delaktighet ingår i och finna förklaringsmodeller med vilka begreppet kan förstås och angripas. 

5.1 Informationssamhället
Digital delaktighet är i rapporten Svenskarna och Internet (Findahl 2010) likställd med delaktighet i 
informationssamhället,  vars  framväxt  Manuel  Castells  kartlägger  och  förklarar  i  verket 
Informationsåldern (2000). 

Castells menar att man för att förstå dagens samhälle måste gå tillbaka till slutet av 1960-talet. Då 
inleddes tre processer som med tiden genom ömsesidig påverkan kom att lägga grunden för den nya 
världsordning som enligt Castells råder sedan tiden kring millennieskiftet. 

Den första processen var utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik som tog fart i 
början av 1970-talet. Den andra var vägen ut ur 1960-talets ekonomiska kris, som innebar början till 
slutet för den starka centralmakten och industrialismen, samt likriktning mot en global kapitalism. 
Den tredje, med året 1968 som riktmärke, var de nya politiska och kulturella rörelserna, bland andra 
fredsrörelsen, miljörörelsen och feminismen, som sammanlänkade av misstro mot rådande normer 
strävade efter förändring. 

Teknikutvecklingen bildade inte bara snabbt en egen industrigren utan kom att påverka vägen för 
den krisdrabbade ekonomin. Ett paradigmskifte som innebar att tekniken riktades mot att producera 
information  och att  konkurrenskraften  avgjordes  av  förmågan att  tillämpa informationen.  Detta 
förde med sig en omstrukturering av arbetskraften, där de traditionella industrierna upplevde en 
tillbakagång,  samtidigt  som  den  informationsteknologiska  sektorn  krävde  allt  mer  arbetskraft. 
Arbetskraft som företrädde nya kompetenser och med den tekniska kunskapen i grunden var redo 
att ständigt utvecklas, omdefinieras och anta nya roller.  

Informationssamhället  är  strukturerat  i  globala  integrerade  nätverk  av  information  och  kapital, 
produktion  och  konsumtion.  Och  av  maktförhållanden.  Centralmakten  har  decentraliserats  till 
nätverken där nya aktörer kämpar om inflytande.  

Även den mänskliga kulturen har genomgått en förvandling. Castells argumenterar för att kultur är 
kommunikation,  och  att  kulturen  digitaliserats  tillsammans  med  kommunikationen.  Den 
audiovisuella  tekniken  tillåter  nya  kommunikationsmöjligheter  där  människans  alla  olika 
uttryckssätt kan integreras. Det får Castells att dra paralleller till skriftspråkets födelse, i fråga om 
den påverkan det har på människans kommunikation. 

Castells  hävdar  att  informations-  och  kommunikationsteknikens  utveckling  har  resulterat  i  en 
uppluckring  av  tiden  och  rummet,  vilket  påverkar  samhällets  alla  plan,  från  de  övergripande 
strukturerna ner till den enskilda människan. Det är en världsordning som gestaltar Kranzbergs lag 
om att teknologin varken är god eller ond, men inte heller neutral (1986, s. 545). Det blir tydligt när  
Andrew Chadwick i Internet politics (2006) går igenom det nya samhällets inverkan på individen. I 
dystopiska ordalag skriver han hur det de senaste trettio åren vuxit fram ett samhälle kännetecknat 
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av isolering, fragmentering, individualism och nedmontering av känslomässiga relationer (2006, s. 
26). Men samtidigt framhåller han hur det är ett samhälle med fantastiska möjligheter. Individen har 
chansen att  finna  likasinnade,  eller  argumentera  mot meningsmotståndare.  Det  har  öppnats  nya 
vägar för närmare relationer och rakare meningsutbyten mellan väljarna och de folkvalda. Världen 
får färre undanskymda platser där förtryck kan pågå i det fördolda och de mest lokala, anspråkslösa 
kulturyttringarna kan finna sin publik på en global scen. 

5.2 Delaktighet och utanförskap 
Digidel slår fast att ökad digital delaktighet är ett sätt att minska den digitala klyftan. Van Dijk och 
Hacker (2003) menar dock att det råder en förenklad bild av den digitala klyftans innebörd, som 
något som enkelt kan överbryggas med hjälp av en dator uppkopplad till Internet. Själva vill de föra 
fram fyra barriärer, som står i vägen för tillträde till fyra olika områden:

1. Avsaknad av grundläggande digital erfarenhet, till följd av brist på intresse, motvilja, eller 
motstånd mot tekniktröskeln (psychological access).

2. Ingen tillgång till dator och/eller Internetuppkoppling (material access).
3. Ingen kunskap, eller digital förmåga, orsakat av brist på undervisning eller socialt nätverk 

(skills access).
4. Variationer i användningssätt (usage access) (van Dijk & Hacker 2003, s. 315-316).

Tillgången till tekniken ses alltså bara som en aspekt bland flera. Att den digitala klyftan fortfarande 
finns kvar trots att den nödvändiga materiella tillgången är vida spridd stödjer detta. Ett tydligt 
exempel  är  Sverige  där  nära  hälften  av  befolkningen  inte  känner  sig  delaktig  i 
informationssamhället trots att en stor majoritet har tillgång till Internet i hemmet (se 2.1).

Tillgången till Internet ökar och till följd därav också människors användning och erfarenhet av det. 
Ur det perspektivet går det alltså att tala om ett överbryggande av den digitala klyftan, möjliggjord 
av politiska beslut och de fria marknadskrafterna. Men andra klyftor återstår. Det är områden Henry 
Jenkins lyfter fram i Confronting the Challenges of Participatory Culture (2006). Här flyttas fokus 
från teknikens och tillgänglighetens påverkan av den digitala klyftan. Istället framhåller han vikten 
av  att  utveckla  kulturella  och  sociala  förmågor,  nödvändiga  för  tillträde  till  vad  han  kallar 
delaktighetens kultur  (participatory culture),  som kommer till uttryck på Internet. Den definieras 
som

a culture with relatively low barriers to artistic expression and civic engagement, strong support 
for creating and sharing one’s creations, and some type of informal mentorship whereby what is  
known by the most experienced is passed along to novices. A participatory culture is also one in 
which members believe their contributions matter, and feel some degree of social connection 
with one another (Jenkins 2006, s. 3).

Delaktighetens  kultur  inkluderar  medlemskap  i  sociala  medier,  nya  kreativa  uttryckssätt  och 
kollaborativa samarbetsformer, som till exempel Wikipedia. Den medför möjligheter till informell 
peer-to-peer learning, ett rikt och diversifierat kulturutbud, samt ett stärkande av den demokratiska 
medborgaren,  till  någon  med  faktiska  möjligheter  att  delta  och  påverka.  Men  samtidigt  pekar 
Jenkins  på  faror.  Det  krävs  uppmärksamhet  på  hur  man  som  deltagare  påverkas  av  de  nya 
sammanhang man befinner sig i och en förståelse för hur dessa nya socialiseringsformer allt mer 
placerar allas förehavanden i offentlighetens sken. 

På så vis  spänner delaktighetens kultur över ett  brett  fält  som tangerar de områden som också 
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Castells (2000) lyfter fram som kännetecknande för den nya världen, där så mycket är knutet till  
nya  medier  och  kommunikationsvägar,  samt  nätverkande,  samarbeten  och grupptillhörighet.  Ett 
utanförskap innebär nekat tillträde till utbildning, kultur och fullvärdigt medborgarskap. Samtidigt 
framhåller Jenkins att graden av delaktighet är individuell och frivillig:

Not every member must contribute, but all must believe they are free to contribute when 
ready and that what they contribute will be appropriately valued (Jenkins 2006, s 7).

5.3 Lärandets och undervisningens förutsättningar och 
följder

Det växer alltså fram en bild av utanförskapet som något endast delvis kopplat till  tillgång och 
teknisk  kunskap.  Det  behövs  incitament,  möjligheter  och  relevanta  sammanhang  att  använda 
verktygen, vilket ger början till ett pedagogiskt ramverk.

John Dewey, pragmatismens pedagogiska företrädare, verksam vid tiden kring förra sekelskiftet, 
förde  fram  tankar  som  fortfarande  analyseras  och  anpassas  efter  nya  förhållanden.  Boman, 
Ljunggren och von Wright belyser i Erfarenheter av pragmatism (2007) hur den institutionaliserade 
utbildningen  enligt  Dewey  primärt  var  medborgarbildande.  I  Utbildning  som  kommunikation 
(Englund red. 2007) tar man med utgångspunkt i Dewey fasta på utbildningen som förutsättning för 
demokrati.  Det är tankar som väcks av en pedagogik som i samma grad som epistemologi och 
ontologi också intresserar sig för lärandets följder och utbildningens möjliga påverkan på samhället. 

Det  är  också  anledningen  till  att  Dewey  används  som  måttstock  i  uppsatsen.  Digidels  och 
folkbildningens demokratiska ansats tycks luta sig mot samma ideal som Dewey företrädde och 
kampanjens motto ger en bild av lärande i gemenskap (jfr 2.2).

Pragmatismens teori om kunskap och vetande kretsar kring det reflektiva tänkandet och det aktiva 
sökandet efter klarhet. Kunskap är förståelse och förståelse är att fatta meningen, en process som 
går från tvivel till medel för att lösa tvivel genom att angripa problem med resonerande och testande 
av  möjliga  lösningar  och  dess  konsekvenser  (Stensmo  1994,  s.  173-174).  Av  det  följer  också 
insikten att kunskap kan komma att behöva omprövas. I en annan, liknande, situation kan meningen 
förstås  annorlunda.  Men  alla  utmaningar  en  människa  ställs  inför  är  erfarenhetsgrundande  och 
utförande av handlingar, oavsett resultat,  är ett sätt  att  förfina verktygen med vilka reflektionen 
genomförs och rustar henne för framtida problemsituationer. Lärande blir därav hos Dewey något 
per definition livslångt och pågår i så många andra sammanhang än i skolan:

Our net conclusion is that life is development, and that developing, growing, is life. Translated 
into its educational equivalents, that means (i) that the educational process has no end beyond 
itself; it is its own end; and (ii) that the educational process is one of continual reorganizing,  
reconstructing, transforming (Dewey 1916, s. 59).

Kommunikation är av avgörande betydelse, då den tillåter människor att dela erfarenheter. Englund 
(2007)  beskriver  det  som  det  deliberativa  samtalet,  där  lärande  bygger  på  meningsfull 
kommunikation. Det är en pedagogisk filosofi där förutsättningen för undervisning är en syn på 
lärande som

kunskapsbildning  och  färdighetsutveckling  i  form  av  språkligt  meningsskapande  insatta  i 
kommunikativt meningsfulla sammanhang integrerat med moralisk omdömesbildning (Englund 
2007, s. 10).
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Undervisningen ska alltså kretsa kring ett för de inblandade relevant problem. Detta löses genom 
reflektion och konsekvensanalys, baserad på tidigare erfarenheter. En i undervisningssammanhang 
social och kommunikativ process där olika meningar och åsikter möts och ställs mot varandra. Det 
är  ett  samtal  som  övar  upp  och  kräver  empatisk  förmåga  och  ömsesidig  respekt  genom  att 
deltagarna  måste  beakta  och  värdera  varandras  perspektiv  med  mål  att  nå  enighet.  Individen 
utvecklas i en gemenskap, genom att förhålla sig aktiv till sin omgivning. Det deliberativa samtalet 
rustar individer att ta del av samhällsdebatten och föra den framåt.  Undervisningen ska erbjuda 
verktyg för verkligt deltagande i det demokratiska samhället. 

Deweys  pedagogik  utarbetades  i  brytningstiden  mellan  bonde-  och  industrisamhället.  En 
samhällsutveckling Dewey menade hade negativ inverkan på kunskap och lärande. I fabriken lyftes 
produktionen  ur  sin  naturliga  kontext  och  det  mekaniska  utförandet  av  uppgifter  fjärmade 
människan från helheten. Det är problemställningar som låter sig överföras till dagens förhållanden, 
där industrisamhället övergått till informationssamhället. Ett samhälle där de kompetenser Castells 
(2000)  menar  är  avgörande  är  flexibilitet  och  det  ständiga  utvecklandet  och  den  ständiga 
omdefinitionen av sin egen roll. Det vill säga att ha förfinat verktygen för sitt eget aktiva lärande 
och med utgångspunkt och stöd i det konkreta söka vägar mot det okända och abstrakta. 
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6 Metod
I kapitlet redogör jag för de metodologiska överväganden jag gjort i fråga om materialinsamling och 
materialanvändning.  Jag  kopplar  mitt  val  att  utföra  samtalsintervjuer  till  såväl  mitt  syfte  med 
uppsatsen  som  Deweys  teori  om  kommunikation  som  kunskapens  essens.  Intervjuernas 
förberedelser  och  form beskrivs.  Vidare  redogör  jag  mitt  val  av  analysredskap.  Informanterna 
presenteras närmare i samband med att resultaten redovisas i nästa kapitel. 

6.1 Materialinsamling
Den  metod  för  datainsamling  jag  ansåg  falla  sig  mest  naturlig  utifrån  mitt  syfte  var 
samtalsintervjun,  då  den  ger  tillträde  till  mina  informanters  livsvärld,  som Esaiasson,  Gilljam, 
Oscarsson  och  Wängnerud  uttrycker  det  (2007).  Den  materialinsamling  som  resulterade  i 
uppsatsens bakgrundskapitel reste de frågor jag lagt fram, men skulle inte kunna erbjuda de svar jag 
söker. Det ständigt ökande antalet projekt med tillhörande material, bidrar med en provkarta över 
hur problemen kring digital delaktighet angrips, men kan inte förklara de djupare, bakomliggande 
förståelser jag vill belysa. En kvantitativ undersökning skulle inneburit en styrning av svaren jag 
ville undvika, samt sakna möjligheten till fördjupning och nyansering. 

Till min hjälp tog jag Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkmann (2009). Här ses 
pragmatismens  bidrag  till  den  vetenskapliga  intervjun  som främst  hantverksmässig,  genom sin 
fokusering på konsekvenser och reflektion över dem. Jag skulle dock till detta vilja tillägga det jag 
tidigare lyft fram i min teori (se 5.3); att pragmatismen genom Dewey och hans samtida uttolkare 
framhåller samtalet  och kommunikationen som kunskaps- och erfarenhetsskapandets essens. Jag 
vill därför koppla Deweys pedagogik även till mina metodologiska överväganden. Samtalsintervjun 
framstår  som  det  rimligaste  alternativet  om  meningsfull  kommunikation  ska  överföras  till 
metodologi. 

Med utgångspunkt i att jag var intresserad av informanternas (erfarenhetsbaserade) förståelse av 
digital  delaktighet  fann  jag  lämpligt  att  som  samtalsledare  försöka  agera  ”resenär”  (Kvale  & 
Brinkmann 2009, s.  64).  Med andra ord föra öppna samtal kring informanternas livsvärld.  Den 
kunskap en sådan metod erbjuder är både subjektiv och kontextuell (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
64-65) vilket kan ses som en svaghet i andra sammanhang, men som här är det uttalade syftet. 

Intervjuerna förbereddes med att jag sammanställde en löst strukturerad intervjuguide, med begrepp 
och korta öppna frågor jag ansåg gav ingång till samtal om digital delaktighet utifrån informantens 
dagliga verksamhet på folkbiblioteket, kampanjen Digidel, informationssamhället, delaktighet och 
utanförskap,  samt  lärande  och undervisning.  Jag  genomförde  sedan  en  första  provintervju  som 
uppmärksammade mig på ett par svårigheter: För det första fick jag som samtalsledare utföra en 
balansakt; å ena sidan inte låta samtalet sväva ut för långt från mitt ämne, å andra sidan inte styra 
det så mycket att jag lade ord i munnen på informanten. För det andra gick det inte att komma ifrån  
att  en samtalsintervju är ett  konstruerat  samtal,  med följd  att  den öppenhet  och naturlighet  jag 
eftersträvade blev lidande.  Jag upplevde också att  min test-informant  såg det  hela  mer som en 
intervju än ett samtal och förväntade sig fler raka frågor och verkade mån om att ge ”rätt” svar 
snarare än personliga reflektioner. Mina åtgärder blev att formulera fler frågor till intervjuguiden, 
samt att i god tid innan intervjuerna informera mina informanter om syftet för min uppsats; vad jag 
hoppades kunna uppnå med intervjuerna, samt att informanterna enbart representerade sig själva 
och inte agerade företrädare för kampanjen Digidel (jfr Kvale & Brinkmann 2009, s. 87). Däremot 
fick informanterna inte se några frågor i förhand. 
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Kriterierna jag sökte hos mina informanter var att de var:

• bibliotekarier på folkbibliotek;
• ansvariga för IT- och/eller undervisningsfrågor, eller alternativt;
• chefer och/eller projektledare med insyn i och ansvar för bibliotekens projekt, samt;
• delaktiga i projekt kopplat till Digidel, eller alternativt insatta i Digidel.

Gällande antalet informanter ansåg jag att jag kunde låta tids- och arbetsmässiga aspekter styra utan 
att det skulle få alltför negativ inverkan på resultaten i förhållande till mitt syfte med uppsatsen. Jag  
bestämde  mig  för  att  använda  fyra  informanter.  Fördelningen  blev  en  man  och  en  kvinna  i 
chefspositioner på folkbibliotek, samt en manlig och en kvinnlig IT-bibliotekarie på folkbibliotek. 
Två av informanterna är verksamma i projekt kopplade till Digidel, två är det inte. Jag upplevde 
vissa problem att hitta informanter, då även de rätt öppna kriterierna ändå förutsätter att informanten 
är insatt i en kampanj som i skrivande stund just inletts, samt är villig att tala om sin egen syn på 
frågor  kring  den.  Men  jag  anser  att  de  informanter  jag  fann  tillsammans  ändå  bildar  en 
förhållandevis representativ urvalsgrupp som med sina olika ingångar bidrar med en bredd i linje 
med mitt syfte med uppsatsen.

Jag ville att intervjuerna skulle ske under fysiska möten, alternativt medierat genom videosamtal.  
Jag föreställde mig att videosamtalet skulle innehålla det personliga mötets fördelar, samtidigt som 
det  ytterligare  ökade  informantens  känsla  av  trygghet  och  tonade  ner  intervjusituationens 
konstruerade och onaturligt formella karaktär. Det var föreställningar jag tyckte införlivades. Men 
jag upplevde problem kopplade till den medierade intervjun; det första videosamtalet försenades av 
problem med informantens uppkoppling och avbröts vid ett tillfälle under ett par minuter av samma 
orsak.

Samtliga intervjuer pågick i ungefär 45 minuter och spelades in med informanternas godkännande 
efter löfte om konfidentialitet. Jag sökte uppfylla informations- och samtyckeskraven, som angivna 
av Vetenskapsrådet (2002).

6.2 Materialanvändning och analys 
För att analysera min insamlade data valde jag att till viss del utgå från Graneheim och Lundman 
(2004) och deras metod för kvalitativ innehållsanalys. 

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom mina ljudupptagningar ett par gånger för att få en känsla för 
helheten. Därpå gjorde jag en kondenserad transkription av intervjuerna, där jag gjorde en första 
gallring  av  de  passager  som  uppehöll  sig  för  långt  från  ämnet  för  att  vara  av  intresse  i 
resultatredovisning  och  analys.  Kondenseringen  till  trots  var  jag  mån  om  att  behålla  de 
sammanhängande, längre citat i vilka de utsagor jag fann viktiga återfanns.

Jag valde att presentera mina resultat i form av sammanfattningar av samtalen med informanterna. I 
presentationen ville jag låta informanterna komma till tals genom längre citat i syfte att lyfta fram 
personerna bakom dem, samt att erbjuda största möjliga öppenhet i min process med det insamlade 
materialet. Utsagorna redigerades dock något för läsbarhetens skull.

För att kunna svara på mina ursprungliga frågeställningar behövde jag finna ett lämpligt sätt att 
åskådliggöra likheter och variationer i informanternas syn på digital delaktighet. Jag valde då att  
återvända till uppsatsens teorikapitel och den digitala klyftans fyra barriärer (se 5.2):
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• digital erfarenhet;
• materiell tillgång;
• digital kunskap, samt;
• användningssätt.

Orsaken till valet av dessa punkter för kategorisering och analys av informanternas utsagor var att 
informanternas syn på digital delaktighet ofta tog sin utgångspunkt i just den digitala klyftan. Jag 
upplevde också att  de fyra barriärerna möjliggjorde en kategorisering av de olika undervisande 
insatser  informanterna  lyfte  under  våra  samtal.  Däremot  framkom  under  samtalen  även  andra 
frågor, som inte rymdes i vare sig mina analysredskap eller i uppsatsens syfte. Jag valde ändå att 
lyfta fram dessa då jag ansåg dem vara av vikt för kampanjen Digidel såväl som biblioteks- och 
informationsvetenskapens breda forskningsfält. Detta gjordes i den avslutande diskussionen (se 9). 

Att finna ett lämpligt analysredskap blev extra viktigt då mina samtalsintervjuer var förhållandevis 
löst  strukturerade.  De meningsbärande utsagorna kunde återfinnas  i  bisatser  eller  stickspår  från 
andra  frågor.  Metoden  tillät  mig  därmed  att  i  sinsemellan  förhållandevis  olika  samtal   finna 
strukturer som gjorde dem jämförbara.

I arbetet förhöll jag mig till materialet i överensstämmelse med de regler och rekommendationer om 
konfidentialtiet och nyttjade som ställts upp av Vetenskapsrådet (2002).
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7 Resultat  
I  det följande presenteras informanterna,  samt sammanfattningar  av mina samtal med dem. Jag 
väljer att  återge längre citat som belyser mina ursprungliga frågeställningar då jag anser att det 
borgar för att processen som leder fram till nästa kapitels analys blir mer transparent, samt att det 
ger en tydligare bild av uppsatsens informanter. 

7.1  ”Vi kan vara digitalt delaktiga så det tjongar om det  
och ändå vara urusla på att visa andra hur man gör”

Den  första  informanten  arbetar  som  platsansvarig  bibliotekarie  på  ett  folkbibliotek  i  ett 
storstadsområde.  Hon  medverkade  i  en  medierad  samtalsintervju  den  3  maj  2011,  som  hade 
föranletts av ett personligt möte.

Informantens  bibliotek  erbjuder  idag  sina  användare  personlig  dator-  och  Internethjälp. 
Bibliotekarier kan bokas för en timmes personlig handledning som enligt informanten oftast kretsar 
kring  de  grundläggande  kunskaperna  för  dator-  och  Internetanvändning.  Informanten  säger  att 
frågor om digital  delaktighet och bibliotekets möjligheter att  sprida detsamma är något de talar 
mycket om på biblioteket, då det ses som ett samhällsintresse knutet till folkbibliotekens uppdrag. 
Tidigare var informanten skolbibliotekarie och delaktig i skolans pedagogiska arbete. Hon ledde då 
läsfrämjande projekt för låg-, mellan- och högstadieelever. Men än har hon inte tagit ställning till 
om man ska delta i kampanjen Digidel. Informanten har vissa betänkligheter: 

Kandidaten (K): Till att börja med, vad tycker du om kampanjen? 

Informant 1 (I1): Alltså, det är väl jättebra, men det är ju en del av bibliotekens uppgift, det ligger i 
vårt  uppdrag  att  vi  ska  motverka  den  digitala  klyftan  och  att  vi  ska  främja  den  digitala 
användningen, i synnerhet för de som kanske inte har Internet, eller alltså teknisk utrustning, datorer 
hemma. Så jag kan tycka att det är ett projekt som redan ligger i vårt uppdrag1 […] Så det är ett 
projekt som inte tillför något nytt, men det behöver inte betyda att det inte behövs […]  Men det här 
påtvingandet är lite desperat ... det är lite som om vårdcentralen skulle springa efter folk och säga är 
du säker på att du inte är lite sjuk, har du inte lite ont någonstans? Vi kan erbjuda en kväll när du får 
prova på olika behandlingsmöjligheter, ifall ni får ont någonstans. Är det inte bättre då att man bara 
är jävligt bra på sitt uppdrag och när folk upplever ett behov, så vet de exakt var de ska gå. 

K: Hur tänker du kring digital delaktighet?
- - -
I1: Alltså den digitala delaktigheten, jag tror faktiskt, jag tror ganska starkt ... det viktiga är att 

ingen ska känna sig exkluderad. Alltså, om man vill, ska man kunna. Jag tänker att det är en 
självklarhet, precis som biblioteket som fysiskt rum är en självklarhet för alla medborgare, 
så är digital delaktighet också det, numera. Eftersom mer och mer av myndigheters tjänster 
läggs ut på Internet, eftersom vårdtjänster läggs ut på Internet, alltså samhällsfunktioner  
läggs ut mer och mer på Internet. De lägger ner kontor, bland annat försäkringskassans  
kontor,  vilket  gör  att  om  man  inte  har  tillgång  till  Internet,  exempelvis,  så  minskar  
tillgängligheten. Då är det väl ganska självklart att vi, alltså som biblioteket, ska främja den  
tillgängligheten för de som inte har Internet hemma, eller inte har fem datorer för varje unge, 

1 Informanten syftar på bibliotekslagens andra paragraf: ”Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare” (SFS 1996:1596). 
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eller vad det nu kan vara. 

Informanten uppehåller sig mycket kring Internet som en nödvändighet för att kommunicera med 
myndigheter och ta del av viktig information. Hon exemplifierar vidare med de asylsökande som 
vänder sig till biblioteket för hjälp med blanketter, ansökningar och andra procedurer som enbart är 
möjliga  på digital  väg.  Informanten närmar  sig  på så sätt  den digitala  delaktigheten genom att 
beskriva utanförskapets konsekvenser, ett utanförskap hon kopplar till ålder och klasstillhörighet. 
Informanten menar att den äldre generationens utanförskap är kopplat till ointresse. Trots vikten av 
digital delaktighet ser hon inte att det finns något sätt, eller någon egentlig anledning för biblioteket 
att nå denna grupp, som hon kallar ”de frivilligt odelaktiga”. Med klasstillhörighet vill informanten 
lyfta att digital delaktighet är en ekonomisk fråga och därmed en angelägenhet för folkbiblioteken. 
Informanten säger att folkbiblioteken kan göra det möjligt för alla att välja delaktighet. 

Informanten beskriver digital delaktighet som att befinna sig på rätt sida av den digitala klyftan och 
att den digitala klyftan utgörs av bristande tillgång till nödvändig teknik. Delaktighetens motsats är 
ett  utanförskap  som  motverkas  med  hjälp  av  tillgängliggörande  av  nödvändig  teknik.  Det  är 
folkbibliotekens uppgift, men det är egentligen också där folkbibliotekens ansvar slutar:

I1:  Vi är ju ändå en arena för lärande, vi jobbar ju i en kunskapsorganisation. Men det är väl 
snarare studieförbunden som får gå in med sin folkbildande verksamhet och utbilda vuxna 
människor. […] Vi har inte pedagogiken. Vi kan å ena sidan vare ena riktiga fenor och vara 
digitalt delaktiga så det tjongar om det, men ändå vara urusla på att visa andra hur man gör 
[…] Det faller lite på sin orimlighet att vi ska ha experter till varenda grej vi ska göra. En 
del saker kanske man får göra behjälpligt liksom, få det att funka. Men lärande är ändå ett 
väldigt viktigt område. Vi kan tillhandahålla material, vi kan tillhandahålla information, vi 
kan tillhandahålla utrustning. Vi kan säga där är power men jag är skeptisk till att vi också 
är pedagoger. Vi kan tillgängliggöra och skapa en miljö där de kan sitta och lära sig, men jag 
tror inte vi kan lära dem på det sättet ... Vi har ett visst kunnande om hur man förmedlar  
kunskap, eller hur man förmedlar information, men vi har inte verktygen för att omvandla 
informationen till kunskap hos människor, det har pedagoger, det är det pedagogik går ut på.

Informanten  är  med  andra  ord  skeptisk  till  ett  eventuellt  pedagogiskt  ansvarstagande  från 
folkbiblioteken.  De  individuella  dator-  och  Internethandledningarna  som  biblioteket  erbjuder, 
kretsande kring de grundläggande färdigheterna har en källorienterad, eller behavioristisk karaktär 
(jfr 2.3), där kunskapen förmedlas av den i personalen med störst teknikintresse. Informanten vill 
dock framhålla att dessa handledningar utgår från användarens behov och önskemål. Synen på att 
dessa mål är individuella och frivilliga medför enligt informanten att användaren får vända sig till 
biblioteket,  inte  tvärtom.  Som  hennes  förbehåll  mot  kampanjen  Digidel  visar  ser  hon  ingen 
anledning  för  biblioteket  att  aktivt  söka  upp  dessa  datorovana  eller  uppmärksamma  dem  på 
delaktighetens möjligheter och utanförskapets risker.

7.2 ”3 X 45 minuter, sen är du digitalt delaktig! Det är  
underbart!”

Den  andra  informanten  är  IT-bibliotekarie,  verksam  på  både  läns-  och  stadsbibliotek.  Hon 
intervjuades på sin arbetsplats den 5 maj 2011. 

Informanten  har  under  flera  år  arbetat  med  informationstekniska  frågor  i  förhållande  till 
användbarhet och undervisning och har genom länsbiblioteket varit knuten till Digidel sedan tiden 
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för  IKT-lyftet.  Numer  ingår  hon  i  ett  Digidelprojekt  på  stadsbiblioteket,  i  samarbete  med 
kommunens studieförbund och har under våren 2011 hållit ett par inspirationsträffar för datorovana 
biblioteksanvändare.  På  så  vis  har  informanten  god  insyn  i  kampanjens  olika  delar;  från  den 
centrala ledningen, till de lokala projekten och det personliga mötet med användarna. 

Kandidaten (K): Vad skulle du vilja säga är innebörden av digital delaktighet?

Informant 2 (I2): Som begrepp, eller som en människa som är digitalt delaktig?

K: Vilket du tycker verkar enklast...

I2: Innebörden av digital delaktighet... ja... alltså det största jag tycker man ska ta hänsyn till  
när  man  pratar  om  digitalt  delaktiga  eller  icke  digitalt  delaktiga  är  de  demokratiska  
aspekterna […] Det finns en grupp som står utanför idag, som utesluts vissa resurser som 
varit fysiska förut men som inte är det längre. Och man exkluderas. Och det går genom alla 
åldrar och alla kategorier. Och där krävs det en insats att få dessa delaktiga. Det är väl den 
demokratiska aspekten.

K: De som står utanför ... vilka är faktorerna som gör att de står utanför?

I2: Det finns nog många faktorer. Dels ett intresse för ny teknik ... sen finns det ju en stor faktor 
som handlar om ekonomi ... och trygghet skulle jag säga är en stor faktor också, alltså att det 
handlar om självförtroende. Man har gjort på ett sätt i alla tider och det funkar jättebra. Och 
nu helt plötsligt ställs man, tvingas man, inför en ny teknik som man inte behärskar och det 
tär på självförtroendet. Så även om man har de andra faktorerna, de ekonomiska, så tror jag 
det är ett stort hinder också. Det tär på självkänslan. 

- - -
I2: Förmodligen går de miste om att klara sig själva, när det handlar om bankärendet och så i 

framtiden. Alltså de blir beroende av andra människor […] Och har man då inte möjligheten, 
får man köpa tjänsten av de som har.  

Informanten uppehåller sig vid bristen på digital erfarenhet, orsakad av ovilja och rädsla för ny 
teknik, när samtalet glider över på folkbibliotekets roll i spridningen av den digitala delaktigheten. 
Hon menar att folkbiblioteket ses som en kravlös och anonym miljö utan höga trösklar, att lärmiljön 
kan ses som en pedagogisk fördel för folkbiblioteken. Informanten tror att om biblioteken kan nå ut 
med budskapet  om hjälpen  de  har  att  erbjuda  blir  steget  för  användaren  att  vända sig  till  sitt 
bibliotek inte lika långt som att sätta sig i en studiecirkel. Och informanten menar att biblioteken 
aktivt måste söka upp användare med erbjudanden om hjälp att bli digitalt delaktiga och alltså gå 
längre än att endast tillgängliggöra tekniken. Utgångspunkten, enligt informanten, är att se till och 
anpassa sig efter individen, då alla befinner sig på olika nivå. Det är en möjlighet biblioteket har 
som studiecirklarna saknar.

Projektet som informanten nu ingår i tillsammans med sitt stadsbibliotek och studieförbunden är 
upplagd efter en modell där biblioteket fungerar som inspiratör och ger möjlighet att  prova på, 
innan studieförbunden tar  över  med  cirklar  som följer  en  bestämd kursplan.  Det  är  en  modell 
informanten har vissa invändningar mot:

I2: Egentligen skulle det satsas mer på individuell undervisning. För det är det det handlar om 
tycker jag, att få individen delaktig. Det får du inte genom en generell kursplan. 3 X 45  
minuter, sen är du digitalt delaktig! Det är underbart! Jag kan kanske gå med på att man  
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måste gå igenom tekniken, det här är datorn, Internet och så. Sen behöver det inte alls vara 
fel att hoppa tio steg framåt. Om man har en mormor med barnbarn som håller på med  
Facebook. Vad är det? Jag vill också ut där. Alltså väcka nyfikenhet och intresse och sen gå 
tillbaka och förklara. Jag tror att väcker man frågor hos människor lär de sig, istället för att 
bara mata, alltså jag tror att om man går den vägen kommer de fråga mig en massa saker för 
då är de nyfikna på hur det fungerar.  Det är min teori, och då skulle jag vilja, om man  
hade  fria  resurser,  att  det  var  en  till  en.  Först  några  gånger  med  tråkig  teori,  basal  
information, sen att man får möjlighet att fylla i en sån här menylapp om du sett, där man får 
bocka  i  vad  man  vill  lära  sig  mer  om,  och  sen  boka  ett  individuellt  möte  med  en  
bibliotekarie.  Eller  visst,  om några  vill  sitta  och  diskutera,  det  ska  finnas  flera  olika  
alternativ. Sen tror jag inte man man måste lära dem allt på en gång, utan istället fokusera på 
specifika saker som man kan göra på Internet och hur det i sin tur kan leda vidare till att de 
frågar saker. Jag tror inte man måste ha ett färdigt koncept utan att man går från det lilla och 
sen får det växa tillsammans med deltagarna. Det är nyfikenheten som styr.

7.3 ”Så är det när man har undervisning utanför  
skolorna, pedagogiken är inte så viktig då”

Den tredje informanten är bibliotekschef i ett av sitt läns större kommuner och leder folkbibliotekets 
verksamhet. Han medverkade i en intervju på arbetsplatsen den 6 maj 2011. 

Informanten leder nu ett projekt där stadsbiblioteket samarbetar med studieförbunden. Projektet är 
finansierat av Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .SE, genom Digidel. Han menar att Digidel som 
kampanj,  förutom  att  bidra  till  folkbildning,  samhällsnytta  och  demokrati,  genom  den  breda 
uppslutningen  och  den  uppmärksamhet  det  förhoppningsvis  kommer  generera,  kan  flytta  fram 
folkbibliotekens positioner och placera dem som en naturlig och nödvändig aktör på nya arenor. 

Kandidaten (K): Jag upplever att hemsidans definition av digital delaktighet är lite svävande, att det 
kan förstås olika. Hur ser du på det?

Informant 3 (I3): Jag tänker mer lokalt, hur vi ska arbeta här. Jag är inte intresserad av att bli färgad 
av det utan vill se till våra förutsättningar. Och då finns det ju såklart en massa ingångar, men för att 
börja reda ut det hela: För mig är det ytterst en demokratifråga och det har jag burit med mig sedan 
tidigare, då jag jobbade på gymnasieskola. Där tyckte lärarna att eleverna var så duktiga på ”data”,  
att de kunde så mycket, men när jag jobbade som gymnasiebibliotekarie kom jag fram till att så är 
det  inte.  Det  är  en  myt.  De  är  duktiga  på  att  spela  spel,  chatta  och  så  här.  Men  det  breda 
informationskompetensen, att hitta information och använda tjänster finns inte. Och då tänker jag, 
om inte ens de har koll på det, hur ska de som är lite äldre kunna ha koll på det? Lite av det bar jag 
med mig in i det här projektet och det känns rätt bra för det är lätt att tycka, ja, hur svårt kan det  
vara, men om de som är födda med datorer inte kan det, så, ja […] Vi vill hjälpa människor i alla 
åldrar att bli digitalt delaktiga. Men det begreppet använde vi egentligen inte från början utan det 
handlade om Internetkunskap; alltså bankärendet, hitta information om t ex vårdkontakter, deklarera 
på Internet... Jag svävar lite nu, jag kan inte svara dig klockrent. Du får ge mig följdfrågor.

K: Om vi uppehåller oss vid delaktighet. Bilden är att delaktighet...

I3: Jag  har  lite  emot  det  begreppet,  alltså  vad  är  en  digitalt  delaktig  person?  Och vad är  
motsatsen?  Digitalt  icke-delaktig?  Alltså,  det  funkar  inte  riktigt.  Så  det  är  lite  
begreppsförvirring redan där. Det säger inte vad det handlar om riktigt. Digitalt delaktiga  
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kan vara de där gymnasieeleverna jag pratade om. Du är inne i sfären, den innersta kretsen, 
men använder dig inte... nu svarar jag inte på frågan igen... Det här begreppet... 

- - - 
I3: Jag tror att det är en viktig framtidsfråga. Om tio år kommer det märkas om du inte är med i 

gemenskapen och är  digitalt  delaktig.  Det  kommer få  stora konsekvenser.  Idag  kan du  
fortfarande  smyga  fram  och  få  hjälp  med  bankärenden,  deklarera,  men  det  kommer  
försvinna.  

K: Konsekvenserna av ett utanförskap blir större?

I3: Yes, absolut. Sen tror jag också hela vårt sätt att leva, vår livsstil har förändrats. Om vi sitter 
och  snackar  skit  och  du  lägger  fram  ett  påstående  om  ...  ja  att  Mount  Everest  är  
åttatusenåttahundraförtio ... ja, det är bara att ta fram mobilen och kolla […] Ja du har ju 
makt ju. Har du inte tillgång till det vapnet är du i underläge. 

K: Om vi ändå uppehåller oss vid begreppet...

I3: Alltså om jag skulle göra en definition, skulle det bli två delar. Alltså jag personligen. Å ena 
sidan kommunicera med omvärlden; Skype, e-post och kunna göra dina bankärendet och så. 
Sen är det också information. Båda är jäkligt viktiga. Den ena biten kan du fortfarande få 
hjälp  med,  men  informationsbiten,  ja  det  finns  inga  alternativ  längre.  Visst,  du  kan  
fortfarande gå till biblioteket, men ... hur man än vänder och vrider är det en jätteviktig fråga 
och för att bli delaktig i samhället måste den lösas. 

Under mina intervjuer kommer det upp flera exempel på användares okunskap. Hur sökfält används 
till att skriva raka frågor till Internet, hur något trott att musen (och inte muspekaren) skulle föras 
över  skärmen,  etcetera.  När  samtalet  kommer  in  på  hur  informantens  bibliotek  kan  bidra  till 
spridningen  av  digital  delaktighet  tar  informanten  upp  liknande  historier  och  menar  att 
undervisningen måste utgå från en förståelse för användarnas situation, utan att man blir nedlåtande. 

I3: Du och jag vet vad det handlar om. Vi saknar förståelse för vad det är att vara utanför det 
här. Alltså sätt en dator framför en människa som aldrig sett någon, det är inte naturligt. Det 
här är en lång process och det är så lätt för oss att tycka hur svårt kan det vara, när man är 
inne i det. Det är ett skal du måste tränga igenom. Det handlar inte om dumhet, men du  
vågar inte, vem ska du fråga? 

Vilken  roll  biblioteket  ska  spela  under  denna  process  är  ännu  inte  slutgiltigt  bestämt.  Men 
informanten menar att även om pedagogisk kunskap är viktig så får det på biblioteket stå åt sidan. 
Här handlar det mer om vem som har den tekniska kunskapen, än vem som har förmågan att sprida 
den. Det är ett förhållande informanten menar vara kännetecknande för all undervisning utanför 
skolorna. 

I3: När det blir ett sånt här nationellt projekt, när det görs utredningar och forskare tycker och 
tänker, kan jag tycka att det blir för pretentiöst. Vi hamnar i det, alltså vi ska ha hit vanliga 
människor som inte kan detta, och det tycker jag är det viktigaste. Det ska vara på deras  
villkor, de ska vara i fokus. Det är en liten kritik mot projektet när vi ska pricka av, jag tror 
det är 500 000 människor, det blir en fabrik till  slut när det egentligen handlar om, det  
viktigaste, är mötet här nere och alla har olika ingångar i det.
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7.4  ”Det handlar om biblioteket som folkbildande  
institution, inte nöjescenter”

Den fjärde informanten är IT-bibliotekarie i en mellanstor stad. Han medverkade i en medierad 
intervju den 15 maj 2011, föranledd av ett personligt möte. 

Folkbiblioteket  informanten  arbetar  på  delar  lokaler  med  bland  annat  lärcentra  och  museum i 
kommunens allaktivitetshus. Här finns också konferens- och undervisningslokaler där biblioteket 
ger nybörjarkurser om dator och Internet i samarbete med studieförbunden. Bibliotekarier kan också 
bokas för personlig dator- och Internethandledning. Biblioteket följer kampanjen Digidel och ser 
den som en källa både till inspiration och undervisningsmaterial men har inte kopplat sina projekt 
till den. 

Vi talar om informantens syn på digital delaktighet.

Informant 4 (I4): Jag kan tycka att det finns olika nivåer på det. Alltså har du baskunskapen kan du 
trevande ta dig fram i dagens samhälle och betala räkningar, boka en tid hos läkare, eller vad det nu 
kan vara. Men digital delaktighet är ju också en demokratisk rättighet, att du ska kunna ta del av 
information som finns  på  nätet,  den mesta  informationen finns  ju  där,  så  digital  delaktighet  är 
möjligheten att vara en demokratisk medborgare, förstår du vad jag menar?

Kandidaten (K): Att vara en demokratisk medborgare?

I4: Ja, vafan ska man säga, vad jag menar är ju...  det är ju folkbildning, därför är Digidel  
viktigt...  digital  delaktighet  är  att  kunna  sköta  sin  vardag  och  även  kunna  delta  i  det  
demokratiska samhället […] Dels kan du ta del av information på nätet, dels kan du klara av 
vardagliga  sysslor,  men  sen  kan  du  ju  också  kommunicera.  Alltså  inte  bara  
envägskommunikation att kunna ta emot information. Det öppnar ju också upp att ta del i 
samhället, att mejla beslutsfattare... det som rör din vardag och det du bryr dig om kan du 
också påverka lättare genom nätet. Både att ta del av och vara med och påverka. 

Informanten stannar inte vid den digitalt delaktige som en mottagare av information och en utförare 
av tjänster utan lyfter aspekten av delaktighet som möjlighet att påverka, något som han tycker 
ligger helt i linje med folkbibliotekets uppdrag:

I4: Att ha tillgång till Internet är i dagens samhälle en demokratisk rättighet; det är därför de 
flesta, eller alla bibliotek tror jag, har gratis surfdatorer. Att då ta steget till att försöka få den 
allmänhet som inte kan nyttja datorer, känns som en naturlig utveckling på det demokratiska 
perspektivet. Det handlar om biblioteket som folkbildande institution istället för något slags 
nöjescenter. Klassisk folkbildning. Att lära ut digital delaktighet är i bibliotekets tradition  
helt enkelt. 

Anledningarna till  den bristfälliga kunskapen och de bristfälliga digitala  erfarenheten har enligt 
informanten två orsaker; sociokulturella och psykologiska. Till folkbiblioteket vänder sig människor 
som inte äger egen dator av ekonomiska skäl, såväl människor som inte gör det av känslomässiga 
skäl; lättja eller reell motvilja och rädsla för ny teknik. 

Informanten beskriver hur hans egen pedagogik utgår från allas rätt till kunskap och bildning, men 
att det måste ske på frivillig basis. Det går inte att ”trycka ner kunskap i människor” utan den ska 
hämtas, i samspel med läraren. Han kopplar det till hur han ser på sin egen digitala delaktighet; var 
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han väljer att vara delaktig och hur han ”systematiserar sin digitala vardag”. Val han menar att alla 
måste göra. 

Undervisningen  biblioteket  och  folkbildningen  driver  i  samarbete  vänder  sig  till  ”intresserad 
allmänhet”  och  tar  sin  början  i  grundläggande  dator-  och  Internetkunskap,  kopplat  till  de 
individuella  önskemål  som  finns  representerade  i  gruppen.  Dessa  kan  handla  om  att  betala 
räkningar, boka läkartid, skaffa mejlkonto eller skapa ett textdokument. Jag frågar om man genom 
undervisning om grunderna kan sprida den digitala delaktighetens aktiva och deltagande aspekter:

I4: Alltså ja, det tycker jag väl. Ett ganska bra exempel är när vi på biblioteket visar vår egen 
hemsida och då är det ju hur man kan påverka; vad vi köper in, vårt bestånd och såna saker. 
Du kan väldigt enkelt fylla i ett formulär och klicka, skicka. Det finns kontaktuppgifter till 
oss så du kan säga vad du tycker... och så funkar det ju ute i övriga samhället också. Så lär 
du dig till exempel hur du mejlar, så har du kommit väldigt långt på något vis. För många 
handlar det i och för sig om att skriva med någon släkting eller vän, men många till exempel 
börjar läsa dagstidningar på nätet och bläddrar lite i sin gamla hemorts lokaltidning, eller  
vad det kan vara för något och kanske skickar in en insändare, eller man kan kanske börja 
sälja prylar på Blocket. Jag vet inte alltså, men de här sakerna öppnar upp till delaktigheten 
steg nummer två, alltså att faktiskt kommunicera, jag tycker det. Alltså att i de här grunderna 
ligger kommunikationen latent.
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8 Analys 
För att synliggöra det som förenar respektive skiljer informanternas bild av digital delaktighet och 
dess undervisande följder för folkbiblioteken har jag valt  att  använda den digitala klyftans fyra 
barriärer  som analysredskap.  Det  vill  säga  att  den  digitala  klyftan  utgörs  av  bristande  digital 
erfarenhet (orsakad av till exempel tekniktröskeln), ingen materiell tillgång (i detta fall främst av 
ekonomiska  orsaker),  bristande  digital  förmåga  (på  grund  av  avsaknaden  av  undervisning  och 
sociala  nätverk),  samt  variationer  i  användningssätt  av  datorer  och  Internet  (exempelvis  arbete 
kontra  underhållning).  Jag  anser  att  de  lämpar  sig  väl  som  redskap  av  följande  anledningar: 
Informanternas närmande av frågor kring digital delaktighet tog ofta utanförskapet och den digitala 
klyftan som utgångspunkt. I de fyra barriärerna finns det möjlighet att dryfta även de pedagogiska 
avvägningarna för att överbrygga klyftan och därmed öka den digitala delaktigheten. Den forskning 
som  Digidel  grundar  sig  på;  Svenskarna  och  Internet (Findahl  2010),  lyfter  anledningar  till 
utanförskap som återfinns i de fyra barriärerna. .

Materialet följande analys grundar sig på härrör från samtalsintervjuer av fyra informanter som gett 
sin  syn på  områdena i  uppsatsens  fokus.  Jag gör  anspråk på trovärdighet,  inte  reliabilitet  eller 
validitet, då det inte ankommer en undersökning med empiri av detta omfång (jfr Graneheim & 
Lundman 2004). Då detta är min första erfarenhet av vetenskapligt skrivande väljer jag också att i 
största utsträckning endast analysera det manifesta, eller det av informanterna uttalade, även om jag 
i slutdiskussionen kommer lägga fram resonemang sprungna ur intervjuresultatens latenta, eller mer 
antydda och underförstådda delar. 

Resultatet av analysen är främst att synen på digital delaktighet varierar sig på följande sätt:

• digital delaktighet likställs med baskunskap om dator- och Internetanvändning, kontra;
• digital delaktighet förutsätter baskunskap om dator- och Internetanvändning, samt;
• den digitalt  delaktige är  en  passiv  mottagare av information och utförare av tjänster  på 

Internet, kontra; 
• den digitalt delaktige är en aktiv deltagare i de forum Internet erbjuder2.

Gällande  de  undervisande  aspekterna  har  samtliga  informanter  en  klar  och  samstämmig 
föreställning om den individuella handledningens fördelar och vikten av att placera den lärande 
individen i centrum. De informanter som ändå lyfter gruppens förtjänster för undervisningen är de 
samma som förordar ett aktivt deltagande av den digitalt delaktige. 

8.1 Digital erfarenhet
I Svenskarna och Internet (Findahl 2010) framhålls tekniktröskeln som ett av de hinder som står i 
vägen för digital delaktighet. Det är en barriär som informanterna har till viss del skild syn på. 
Uppsatsens första informant hävdar att ”de som inte vill är de som vet att de skulle kunna”, det vill 
säga  ett  ointresse  grundat  i  ”lättja”  och  en  syn  på  utanförskapet  som  något  utan  egentliga 
konsekvenser. Det är en attityd även andra informanter märkt av, men de lyfter också andra, mer 
prekära orsaker till bristen på digital erfarenhet. De lyfter att det finns ett faktiskt obehag och en 
rädsla för datorer. 

2 Åtskillnaden passiv mottagare/aktiv deltagare görs också av Findahl (2010) i fråga om hur känslan av delaktighet i 
informationssamhället påverkas av hur Internet används. 
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I den skilda synen på orsakerna till bristande digital erfarenhet framkommer också i intervjuerna 
skilda synsätt på hur folkbiblioteken bör agera. Informant 1 står tämligen ensam när hon framhärdar 
att biblioteken inte har någon anledning att söka de ”frivilligt odelaktiga”, som hon uttrycker det, 
det vill säga de som av ”lättja” och brist på övertygande incitament valt att inte engagera sig i de  
olika arenor Internet öppnar dörrarna till. Hon menar att biblioteket ska göra det möjligt för alla att  
”välja digital delaktighet”, men att det är ett val som ska göras utan påtryckningar. I kontrast till  
detta säger Informant 2 att ”vill de inte, så vill de inte, men de måste få chansen”, medan informant 
3  ser  det  som  en  stor,  svårlöst  marknadsföringsfråga  att  nå  de  som  egentligen  inte  vill  bli 
inblandade. Informant 4 ser det som en ”naturlig utveckling på det demokratiska perspektivet” att 
söka reda på dem som av olika anledningar i dagsläget står utanför.

Dessa olikheter i fråga om bibliotekens agerande får betydelse om inte annat för arbetet med att  
uppnå kampanjen Digidels kvantifierade mål att göra 500 000 människor digitalt delaktiga innan 
kampanjens slutdatum, satt till utgången av år 2013. Även om det i sammanhanget bör poängteras 
att den informant som förordar ett mer passivt ställningstagande leder ett bibliotek som i skrivande 
stund fortfarande står utanför kampanjen. 

Jag vill här också framhålla den syn på folkbiblioteket som informant 2 presenterar. Hon menar att 
folkbiblioteket av användarna upplevs som en kravlös och medkännande miljö som det är lättare att  
vända sig till än exempelvis en studiecirkel i folkbildningens regi. Detta skulle kunna innebära att 
tröskeln för den motvillige användaren kunde upplevas som lägre. Enligt informant 3 är det en 
marknadsföringsfråga som syftar till den förhoppning informant 1 hyser: ”Är det inte bättre då att 
man bara är jävligt bra på sitt uppdrag och när folk upplever ett behov, så vet de exakt var de ska  
gå”.

I den forskning Digidel utgår från, såväl som i informanternas utsagor, betonas att motviljan mot 
datorn och Internet har starkast fäste hos de äldre, som sett sig omsprungna av den nya tekniken och 
helst vill hålla sig till gamla och beprövade. Men samtidigt uttrycks en mer nyanserad bild av det 
frivilliga utanförskapets deltagare. Informant 2 tror att många av dem som hade lämnat tonåren och 
funnit sin plats i arbetslivet vid Internets slutliga intåg i samhället valde att ställa sig utanför. En 
grupp som nu skulle befinna sig i yngre medelåldern. Informant 3 menar att de som är uppvuxna 
med Internet må tillhöra den innersta kretsen, men ändå endast har kunskaper som kretsar kring 
spel, chatt och sociala medier. Även informant 4 menar att de bristfälliga digitala erfarenheterna har 
andra  orsaker  än  ålder  och  hans  bibliotek  vände  sig  också  till  ”intresserad  allmänhet”  med 
erbjudande  om hjälp  och undervisning.  Affischen  illustrerades  dock,  olyckligt  vis,  av  ett  äldre 
leende par framför en dator, vilket enligt informanten gav intrycket att  undervisningen var någon 
slags seniorsurf. Detta avspeglades senare också i deltagarnas demografi.

Känslan  av  att  inte  kunna,  vilja  eller  våga  vara  en  aktiv  samhällsmedborgare,  på grund av  de 
tekniska kunskaper som krävs har stora likheter med den utveckling Dewey såg i brytningstiden 
mellan bonde- och industrisamhälle. Gamla kunskaper blev obsoleta och de nya kunskaper som 
efterfrågades  saknade  förankring  i  det  gamla  samhällets  mönster,  där  individen  hade  insyn  i 
produktionens hela process, från ax till limpa. Det var i denna brytningstid Dewey utvecklade sin 
pedagogik  och  syn  på  undervisning  som  medborgarbildande.  En  syn  som  delas  av  såväl 
folkbildning och kampanjen Digidel. 

8.2 Materiell tillgång
Såväl Van Dijk och Hacker (2003) som Findahl (2010) ser den materiella tillgången till dator och 
Internet som ett övergående, eller åtminstone perifert problem, där politiska beslut och marknadens 
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utveckling  borgat  för  bredbandets  närmast  totala  utbredning  och  konkurrensmässiga  priser  på 
datorer och Internetavtal. Informanterna upplever det dock annorlunda. Den till hela befolkningen 
sett  lilla  grupp som saknar  ekonomiska medel  att  hålla  sig med dator  och Internetuppkoppling 
tillhör folkbibliotekens stadiga besöksgrupp. 

Det  är  tillgängligheten  bibliotekslagen  tar  fasta  på  i  sina  direktiv  till  biblioteken  och 
tillgängliggörandet  ses  som  en  självklarhet  av  samtliga  informanter.  Bokstavstrogen  lagen  ser 
informant 1 också tillgängliggörandet som det egentliga slutmålet för folkbibliotekens arbete med 
digital delaktighet. En uppfattning som inte får medhåll av övriga informanter.

Vid en närmare genomgång av informanternas upplevelser av vilka som saknar Internetuppkopplad 
dator i  hemmet framträder seniorerna och de utlandsfödda som de främsta kandidaterna. Det är 
också grupper där konsekvenserna av att inte ha materiell tillgång är stora, vilket vi snart ska se. 
Samtliga  informanter  är  verksamma  i  folkbibliotek,  vilket  avspeglas  här.  Bibliotekarier  på 
skolbibliotek skulle mycket väl kunna nyansera denna bild av vilka som står utan medel med sina 
möten med barn och unga. 

Den materiella tillgången, står tillsammans med den bristande digitala erfarenheten  för de mest 
fundamentala hindren för digital delaktighet; att inte vilja, våga, eller kunna, vilket i sin tur utgör 
förutsättningarna för undervisningen. 

8.3 Digital förmåga
Van Dijk och Hacker  (2003) vill  med den tredje barriären föra fram brist  på undervisning och 
sociala  nätverk  som en  bidragande  orsak  till  den  digitala  klyftan.  Det  är  denna  undervisning 
folkbiblioteken förväntas ta en aktiv del i genom kampanjen Digidel, när de vänder sig till dem som 
av  olika  anledningar,  frivilligt  eller  ofrivilligt  är  ”exkluderade”,  som  informanterna  1  och  2 
uttrycker det.

Hur ser då informanterna på undervisning och vad säger det om deras syn på digital delaktighet?

Utgångspunkten för  pedagogisk verksamhet  i  biblioteken är  en  kombination av traditionell  och 
elevcentrerad undervisning (Cook & Sittler 2008, s. v), vilket informanterna tycks instämma i. De i 
uppsatsen  representerade  folkbibliotek  som  idag  inte  erbjuder  personlig  dator-  och 
Internethandledning önskar att de kunde göra det. Det råder en samstämmighet bland informanterna 
om fördelarna med individuella insatser, baserade på användarens konkreta problem. Det tar fasta 
på förutsättningen för frivilligt lärande, som även Dewey framhöll; att eleven själv ansvarar för sitt 
eget lärande och att lärarens roll är att guida: ”[The teacher] stears the boat but the energy that 
propels it must come from those who are learning” (Simpson, Jackson & Aycock 2005, s. 59).  
Informant 2 ställer sig frågande till hur en generell kursplan ska kunna erbjuda digital delaktighet då 
problemen är individuella och informant 3 problematiserar hur kampanjen Digidel blir ”en fabrik” 
då  det  centrala  borde  vara  det  personliga  mötet  med  användaren.  Informant  4  har  en  syn  på 
pedagogik med utgångspunkt i ”allas lika värde och rätt till kunskap och bildning, samtidigt som det 
också handlar om individens frihet; att kunskap inte är något man trycker ner i någon, utan att den 
hämtas på frivillig basis av den som vill lära. I samspel med läraren”.

För att koppla tillbaka till uppsatsens problemställning om att variationer i hur digital delaktighet 
förstås torde leda till olika metoder för att uppnå detsamma: Det framstår som om informanterna 
söker uppnå till viss del skilda mål utifrån sin förståelse av digital delaktighets innebörd, men de 
förespråkar trots det samma metod. 
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Informanterna 1 och 4, vars bibliotek arbetar med frågor om digital delaktighet i egen regi och 
redan  erbjuder  personlig  handledning  talar  om  användarnas  hjälpbehov  som  ”basala”  och 
”grundläggande”  vilket  medför  att  handledningen  ofta  oavsett  användarens  mål  kretsar  kring 
baskunskaper för användande av dator och Internet. 

Det finns olika sätt att se på denna form av undervisning: Antingen som traditionellt källorienterad 
eller  behavioristisk,  metoder  som kritiserats  för  att  reducera  viktiga  kompetenser  och  leda  till 
temporär  kunskap utan reflektiva inslag (Vezzosi  2006, s.  287 ff).  Eller koppla det till  devisen 
learning by doing, förknippat med pragmatismen och hur man med utgångspunkt i det konkreta 
eller grundläggande kan utvecklas och söka sig vidare mot det abstrakta. Det praktiska utforskandet 
och den konkreta förståelsen blir verktyg för det egna tänkandet.

Det är kopplingar jag gör då jag tycker att det belyser hur informant 1 skiljer sig från övriga i fråga 
om folkbibliotekens pedagogiska ansvar:  Den grundläggande dator-  och Internetkunskapen som 
undervisningens slutmål, respektive undervisningens inledningen.  Det går av detta också att utläsa 
en skillnad i synen på digital delaktighet: Informant 1 tycks mena att grundläggande dator- och 
Internetkunskap  är  likställt med  digital  delaktighet,  medan  övriga  på  olika  sätt  det  som  en 
förutsättning för digital delaktighet.

Hur är det då med det sociala nätverket, som Van Dijk och Hacker (2003) jämte undervisningen 
lyfter som en förutsättning för digital kunskap? Folkbildningen menar att det är i mötet med andra 
människor  som kunskapen växer  och att  läroprocessen bör innehålla  samarbete,  diskussion och 
reflektion  (Folkbildningsrådet  2004).  Med  utgångspunkt  i  Dewey  hävdar  Englund  (2007)  att 
individen utvecklas i en gemenskap, genom att förhålla sig aktiv till sin omgivning. Castells (2000) 
ser nätverken som ett av de tydligaste kännetecknen för vår tid, Chadwick (2006) ser möjligheten 
att knyta kontakter och kommunicera som en av Internets stora fördelar och Jenkins (2006) ser det 
som  en  av  hörnstenarna  i  delaktighetens  kultur  (se  5).  Jo,  dessa  aspekter  återfinns  också  i 
informanternas  utsagor.  När informant  2 kritiserar  studieförbundens kurser  är  det  för  att  digital 
delaktighet reduceras till ett par mätbara resultat i en generell kursplan, inte för upplägget att ha 
undervisning i grupp. Hon har själv lett inspirationsträffar där hennes förhoppning var att väcka 
deltagarnas  nyfikenhet  och  låta  undervisningen  ta  avstamp i  de  frågor  som väcktes  i  gruppen. 
Biblioteket informant 4 arbetar på leder redan kurser (i samarbete med studieförbunden) där den 
nödvändiga baskunskapen blir en språngbräda för att ta sig vidare utifrån de områden som lyfts av 
gruppens deltagare. 

8.4 Användningssätt
Under  den  här  rubriken  sammanfattas  informanternas  syn  på  anledningarna  till  att  bli  digitalt 
delaktig vilket också sätter fingret på variationer i synen på innebörden av digital delaktighet. Van 
Dijk och Hacker (2003) problematiserar under denna rubrik skillnaderna i hur Internet används och 
hur olika användningar bidrar till den digitala klyftan. Exempelvis ställs Internet som verktyg för 
underhållning mot Internet som informationskälla. Även Findahl (2010) kommer till slutsatsen att 
olika användningssätt påverkar känslan av delaktighet. Informant 3 menar att gränsdragningar av 
detta slag visar på svårigheten i att avgöra vem som är digitalt delaktighet. Han lyfter ungdomarna 
som ”tillhörande den innersta kretsen” då de är uppvuxna med Internet och deras vardag på olika 
sätt kretsar kring det. Men deras Internetanvändning utgörs trots det mest av spel, chatt och sociala 
medier,  enligt  informanten.  Han berättar  vidare  om ett  kurstillfälle  då  det  visade  sig att  en av 
deltagarna var erfaren inom digital bildbehandling och hade avancerad utrustning, men bara kunde 
använda den för just detta specifika ändamål. Det är förhållanden som dessa informant 2 syftar på i 
sin  kritik  mot  generella  kursplaner  och  synen  på  digital  delaktighet  som likställd  med  ett  par 
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grundläggande förmågor. 

Samtliga informanter konstaterar att digital delaktighet ytterst är en demokratifråga och en rättighet 
för  medborgaren.  Det  är  utsagor  direkt  kopplade  till  användningssättet  av  Internet  som  ett 
utnyttjande av samhällets tjänster: Det sägs att behovet av digital delaktighet är en självklarhet då 
myndighetstjänster och samhällsfunktioner läggs ut på Internet. Informanterna exemplifierar med 
bankärenden och deklaration, möjligheterna att boka läkartid och få sjukvårdsupplysning, samt att 
erhålla  och  lämna  blanketter  till  myndigheter.  Det  är  områden  där  informanterna  lyfter  fram 
samhällets äldre samt asylsökande. Det är grupper som enligt informanterna till hög grad inte är 
digitalt delaktiga, samtidigt som ett utanförskap för dem får extra stora konsekvenser. 

Internet  som  informationskälla  är  den  andra  gemensamma  nämnaren  för  användningssätt  som 
måttstock  för  digital  delaktighet.  Informanterna  talar  om  dagstidningar,  nyhetsflöde  och 
opinionsbildning. Informant 3 för fram att den snabba tillgången till information är kännetecknande 
för hur vi lever våra liv och ser informationstekniken som ett maktmedel och ett vapen, där den som 
saknar det hamnar i underläge. Informant 4 för fram frågor om informationskompetens och ställer 
tillgången till information mot att den har blivit svårare att använda, till följd av alla olika aktörer  
som använder Internet som sin informationskanal.

Informanterna ser samhällstjänsterna och informationsflödet som ett nödvändigt användningssätt av 
Internet och av olika anledningar en förutsättning för individen att hantera sin vardag. Att ställas 
eller ställa sig utanför medför kännbara konsekvenser, som kommer bli än allvarligare i framtiden. 

Informanterna 2,3 och 4 kommer alla också in på vad som skulle kunna kallas för ett  frivilligt 
användningssätt  av  Internet,  där  skillnaderna  mellan  deras  syn  på  digital  delaktighet  nyanseras 
ytterligare.  Informant  4  ser  det  nödvändiga   användandet  av  Internet  endast  som den  digitala 
delaktighetens första steg, vilket innebär att individen ”trevande kan ta sig fram i dagens samhälle”. 
Informantens  förhoppning  är  att  detta  leder  fram  till  steg  två,  vilket  kännetecknas  av 
kommunikation.  Det är  en åtskillnad även informant  3 gör i  sin  tvådelade definition av digital 
delaktighet (information och kommunikation) och informant 2 närmar sig. När hon talar om sin syn 
på  undervisningen  förändras  bilden  av  hur  hon  ser  på  digital  delaktighet.  Den  grundläggande 
datorkunskapen blir en språngbräda där de samhällstjänster hon inledningsvis kopplade till digital 
delaktighet får stå åt sidan för nyfikenheten och det personliga intresset, exemplifierat med bland 
annat Skype och sociala medier. 

Informant 4 tar det ett steg längre än informanterna 2 och 3 då han framhåller att kommunikationen 
medför  möjligheter  för  medborgaren  att  faktiskt  påverka  samhället,  genom  att  kontakta 
beslutsfattare och makthavare. Eller skriva en insändare. Han exemplifierar med en genomgång av 
folkbibliotekets  webbplats  och  de  möjligheter  till  påverkan  som finns  där.  Att  uppmärksamma 
användarna på de möjligheterna är att uppmärksamma dem på möjligheter som finns hos andra 
institutioner och myndigheter. 

Jag utläser resultaten som att informanterna intar olika positioner på en glidande skala där synen på 
den digitalt delaktige går från att vara en passiv mottagare till aktiv deltagare.
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9 Diskussion 

I skrivande stund sitter det projektgrupper i mötesrum på folkbibliotek landet runt och planerar 
arbetet med kampanjen Digidel. Det är ett arbete som på många bibliotek endast befinner sig i sin 
linda. Andra har kommit längre och erbjuder redan kurser som på olika sätt syftar till att öka den 
digitala delaktigheten i samhället. Kanske sker det i samarbete med studieförbunden. 

Andra bibliotek har ställt sig utanför. Uppsatsens informanter förmedlar att det inte behöver bero på 
ett ointresse utan att anledningen kan vara att de arbetar med digital delaktighet i egen regi, eller  
funnit egna samarbetsformer med studieförbunden. 

Mina  möten  med  informanterna  har  gett  bilden  att  folkbiblioteken  aktivt  vill  verka  för 
medborgarnas tillträde till det samhälle som alltmer reser murar kring dem som av olika anledningar 
inte är digitalt delaktiga. Men vad ligger egentligen i det begreppet? Informanterna närmar sig det i 
svävande ordalag om demokratiska rättigheter. När skillnaderna utkristalliseras handlar det främst 
om graden av deltagande. Är den digitalt delaktige en anpassad och nåbar medborgare som  utför 
sina plikter  genom att  betala sina räkningar på Internet  och därmed slipper  de avgifter  ett  mer 
fysiskt förfarande medför? Är den digitalt delaktige någon som utnyttjar Internets möjligheter att  
hålla  kontakten  med  släkt  och  vänner  genom  videosamtal,  e-mejl  och  sociala  medier?  Eller 
förväntas det av den digitalt delaktige att bidra till samhällsdebatten genom bloggar, insändare och 
ett flitigt åsiktsvädrande på dagstidningarnas kommentarsfält?

Mitt  syfte  med  uppsatsen  var  att  visualisera  och  problematisera  att  olika  förståelser  av  digital 
delaktighet leder till olika praktiker i fråga om arbetet med det samma. Jag står fast vid att digital 
delaktighet som begrepp är så vagt att det inbjuder till egna tolkningar. Jag tror att folkbibliotek som 
står i  begrepp att  anta utmaningen och arbeta för ökad digital  delaktighet i  ett  tidigt skede ska 
diskutera hur de ser på innebörden av det de ämnar sprida. En av uppsatsens informanter tycker att 
folkbibliotekens  ansvar  stannar  vid  ett  tillgängliggörande  av  nödvändig  teknik  och  att  digital 
delaktighet är resultatet av att kunna hantera den. De övriga drar det i varierande grad längre mot 
sin  spets;  att  delaktighet  på  något  sätt  innebär  ett  bidragande.  Risken är  att  digital  delaktighet 
reduceras  till  baskunskaper  om  dator  och  Internet,  om  det  nu  inte  ses  som  slutmålet  för 
undervisningen. Kampanjen Digidels egen definition av den digitalt delaktige verkar placera sig 
någonstans i mitten av denna glidande skala. Det är något oklart vad kampanjen lägger i mottots  
värdeladdade tal om digital delaktighet som ”ett krav för en väl fungerande demokrati” (Digidel 
2011a).  Klart  är  att  de  framhåller  tillgänglighet  och  grundläggande  digital  kunskap  som  en 
förutsättning för att vara en ”aktiv medborgare” (Digidel 2011b). 

Till viss del återspeglas också variationerna i synen på digital delaktighet i informanternas syn på 
hur  folkbibliotekens  undervisande  insatser  bör  läggas  upp.  Jag  förvånades  först  över  hur 
informanterna  sökte  uppnå  sinsemellan  varierande  mål  genom att  använda  samma  metod;  den 
individuella  handledningen.  Folkbildningens studiecirklar  får  kritik  för  hur  generella  kursplaner 
åsidosätter individen för gemensamma mål. Men sett till hur undervisningen i dagsläget är upplagd, 
alternativt  planerad,  går  det  att  skönja  att  graden av  eftersträvad  delaktighet  står  i  relation  till 
undervisningens kollektiva och kommunikativa ansatser. Det är en syn på undervisning som lätt 
låter sig överföras till såväl folkbildningens som Deweys ideal. Dewey som återfinns i uppsatsen då 
hans pedagogik är en strävan efter det aktiva medborgarskapet och det demokratiska samhället. 
Undervisningens  mål  kan  också  ställas  mot  hur  de  förhåller  sig  till  Jenkins  förhoppning  om 
delaktighetens kultur som en kultur där alla känner att de är välkomna att bidra och att det de bidrar 
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med respekteras och tas på allvar (2006, s. 7). 

Informanterna framför folkbibliotekets goda folkbildande förutsättningar. På folkbiblioteken har de 
Internetuppkopplade datorerna tillgängliggjorts allmänheten. Här kan undervisningen anpassas efter 
individer istället för att individer tvingas anpassa sig efter en kursplan. Och för användaren är det 
kostnadsfritt. Informanterna verkar ha en klar bild av sina användare, samt användarnas behov. Och 
som  tidigare  forskning  visar  är  det  en  förutsättning  för  att  planering  och  genomförande  av 
undervisningen ska ge önskat resultat (jfr 2.3). 

Men, jag skulle nu vilja övergå till ett ämne som inte lyftes i syftet med min uppsats utan framkom i 
mina samtal med informanterna. Nämligen folkbibliotekariernas kompetens. Jag utgår här från att 
undervisningen i syfte att  öka den digitala delaktigheten förutsätter  att  läraren har den tekniska 
kunskapen såväl som förmågan att förmedla den. I mina samtal med informanterna framkommer det 
att det är kompetenser knutna till enskilda personer snarare än professionen. Det enda undantaget är 
informant 4 som hävdar att alla i personalen är rustade att leda de individuella handledningarna i  
dator- och Internetkunskap ”beroende på vad det handlar om”. 

Även  om  min  undersökning  endast  grundar  sig  i  fyra  intervjuer  är  detta  ett  resultat  jag  vill 
framhålla, då det om det skulle visa sig överförbart till folkbiblioteksfältet i stort skulle kunna få  
stora konsekvenser för kampanjen Digidel. 

Om folkbibliotekariernas tekniska kompetens säger informant 1 att:

Skratt... eh, nja, den kommer väl mer och mer. Det som är knasigt är att det handlar mer om 
personliga, alltså personens privata intresse för teknik, som gör att man tar på sig den här 
arbetsuppgiften3, mer än att det är en generell bibliotekariekompetens, vilket jag tror i och 
för sig att det kommer att bli […] Liksom det kommer krävas av de flesta tjänstemannayrken 
att man är ganska väl förtrogen med Internet och datorer, så pass förtrogen att man ska  
kunna visa någon hur man gör.

- - - 
Vi pratar mycket om det, men vi har inte den service vi egentligen ska ha än ju. Alla är inte 
bekväma  med  den  nya  tekniken.  Eller  ”nya”  ...   Det  ingår  inte  uttryckligen  i  våran  
kompetens att vi ska vara datatekniskt kunniga ... Det är fortfarande en merit, förstår du? 
Men vi är inte där än.

Informant 2 säger att projektet knutet till kampanjen Digidel borde föranletts av en kurs om digital 
delaktighet riktad mot bibliotekets personal, för att ”bibliotekarier behöver bli bättre på att hantera 
de här frågorna. Många har inte den kompetensen, generellt sett”. 

Informant 3 uppmärksammar också hur det tekniska kunnandet ankommer på personer, snarare än 
professionen och för också fram hur han ser på pedagogikens roll i sammanhanget:

Så är det när man har undervisning utanför skolorna, pedagogiken är inte så viktig då. Alltså 
missförstå mig inte, vi sitter inte och säger att pedagogiken inte är viktig, den är A och O, 
man måste kunna framföra sitt budskap, men det är inte ingången, att vem kan lära ut, utan 
det är vem som kan sakerna.  

Informant  1  vill  helt  överlåta  det  pedagogiska  ansvaret  på  folkbildningen,  medan  informant  2 
tvärtemot  ifrågasätter  behovet  av  att  blanda  in  studieförbunden  överhuvudtaget.  Men  den 

3 Informanten syftar på individuell dator- och Internethandledning. 
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sammantagna bilden är att även den pedagogiska kompetensen är personlig, inte professionell.  

Dessa kunskapsluckor framställs som främst en generationsfråga. De seniorer som valt att ställa sig 
utanför  den  digitala  gemenskapen  återfinns  måhända  i  folkbibliotekens  yrkeskår  i  lika  stor 
utsträckning som i övriga samhället.  Det går också att dra paralleller till  var bibliotekarierna är 
utbildade. De båda informanter (2 & 4) som känner sig trygga i sin pedagogiska roll tog sin examen 
vid dåvarande Växjö universitet  (numer Linnéuniversitetet),  där programmet för biblioteks- och 
informationsvetenskap profilerats mot pedagogiken. De båda andra informanterna är examinerade i 
Lund, respektive Borås. 

Slutsatsen om dessa luckor i professionens kompetens är i sig inte särskilt uppseendeväckande, det 
är ett faktum som uppmärksammats tidigare, som min forskningsöversikt (se 2.3) visar. Informant 1 
säger om saken att ”det faller lite på sin orimlighet att vi ska ha experter till varandra grej vi ska  
göra. En del saker kanske man får göra behjälpligt liksom, få det att funka”, vilket väl får ses som 
en rimlig  ståndpunkt.  Men satt  i  sammanhanget  kampanjen  Digidel  sätter  slutsatsen  fingret  på 
frågor  som  folkbiblioteken  måste  ställa  sig:  Vilken  roll  kan  folkbiblioteken  rimligen  spela  i 
kampanjen  Digidel?  Vilken  roll  ska  folkbiblioteken  anta  i  förhållande  till  folkbildningen?  Kan 
folkbiblioteken,  genom  att  förlita  sig  på  personalens  individuella  intressen  ”flytta  fram  sina 
positioner”, som informant 3 uttrycker det? 
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Sammanfattning 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det begrepp som återfinns i titeln; digital delaktighet, samt 
kampanjen Digidel, som åtagit sig att verka för att denna delaktighet sprids. Digidel drivs av bland 
andra folkbibliotekens och folkbildningens centrala organ och fungerar som paraplyorganisation åt 
lokala samarbetsprojekt som på olika sätt strävar efter att öka den digitala delaktigheten i samhället. 

I  en  teoretisk  förankring  knyts  begreppet  till  informationssamhället,  där  informations-  och 
kommunikationstekniken  medfört  ett  verkligt  paradigmskifte  och  påverkat  samhällets  alla 
strukturer, från internationell till individuell nivå. Det är ett samhälle med nya möjligheter och nya 
klyftor.  Möjligheterna  utgörs  av  en  delaktighetens  kultur  där  alla  kan påverka  och medverka  i 
samhället. Den digitala klyftan utgörs av bristande digital erfarenhet, bristande materiell tillgång, 
bristande undervisning samt variationer av hur Internet används. 

För  en  pedagogisk  teori  lyfts  pragmatismens  John  Dewey,  vars  syn  på  utbildning  som 
medborgarbildande  och  garant  för  verklig  demokrati  väl  överensstämmer  med  folkbildningens 
ideal. Från Dewey hämtas också den grundläggande tesen att det är i förståelsen av ett problem de 
möjliga  lösningarna  uppenbarar  sig.  Vilket  föranleder  uppsatsens  syfte;  att  påvisa  att  olika 
förståelser av digital delaktighet leder till olika praktiker i arbetet med att sprida den. 

Fyra personer verksamma i folkbibliotek, aktiva i och/eller insatta i kampanjen Digidel intervjuas 
om sin syn på digital delaktighet. Av intervjuerna framkommer det att synen på digital delaktighet 
på en glidande skala går från att se grundläggande dator- och Internetkunskap som likställt med 
digital delaktighet, till en förutsättning för det samma. Synen på den digitalt delaktige individen går 
på samma sätt från en passiv mottagare till en aktiv deltagare. 

Av informanternas utsagor går det att utläsa att graden av deltagande i samhället som kopplas till 
digital  delaktighet  står  i  relation  till  graden  av  kollektiva  och  kommunikativa  inslag  i 
undervisningen. Trots detta är samtliga informanter också förespråkare av individuell dator- och 
Internethandledning som medel för att uppnå digital delaktighet.

Informanterna  belyser  också  att  grunderna  för  undervisning  i  syfte  att  öka  den  digitala 
delaktigheten, det vill säga teknisk och pedagogisk kompetens, återfinns hos individen snarare än 
professionen. Det är utsagor som i förlängningen ifrågasätter vilken roll folkbiblioteken kan spela i 
kampanjen Digidel och om man som profession kan verka för delaktighet eller enbart tillgänglighet.
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