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Abstract 

English title Castells and the Digital Divide: A literature study 

Abstract 

(English): 

This thesis investigates how parts of Manuel Castell’s theories about the 

digital divide, the informational revolution and the space of flows coincide 

with a selection of academic publications from the period 1990-2010 in the 

LISA (Library and Information Science Abstracts) database. The digital 

divide refers to unequal access to computers with internet connections. The 

investigation is based on literature studies and text analysis methods. 

Castells was widely recognized for The Information Age: Economy, Society 

and Culture. The literature study aims to investigate whether there has 

been a shift in the explanation of the digital divide. The paper is a 

conceptual investigation and based on scientific publications and literature. 

The paper investigates whether the theories and research of the authors of 

these publications is in accordance with Castells’ theories about the digital 

divide, the informational revolution and the space of flows. ICT 

(information and communication technology) has emerged rapidly and 

become part of the everyday life of many people. Population groups 

without access to ICT face risks of marginalization. Considering the rapid 

technological development, it is also relevant to investigate whether 

Castells’ theories, which by now (2013) are more than a decade old, still 

are valid. 

Sammanfattning 

(svenska): 

Den här c-uppsatsen är en studie om hur av delar av Manuel Castells 

teorier om den digitala klyftan, den informationella revolutionen och 

flödesrummet överensstämmer med ett urval av akademiska artiklar som 

publiceras under åren 1990-2010 i databasen LISA (Library and 

Information Science Abstracts). Den digitala klyftan ett gap med ojämn 

tillgång till dator med internetuppkoppling. Studien är utförd med 

litteraturstudier och textanalytiska metoder. Castells fick stor 

uppmärksamhet för Informationsåldern: Ekonomi, Samhälle och Kultur, 

Nätverkssamhällets Framväxt. Syftet är att med en litteraturstudie 

undersöka om det skett någon förskjutning i förklaringen av den digitala 

klyftan. Studien är begreppsutredande och baserad på forskningsartiklar 

och litteratur. Studien undersöker om artikelförfattarnas teorier och 

forskning överensstämmer med Castells teorier om den digitala klyftan, 

den informationella revolutionen och flödesrum. IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) har på kort tid slagit igenom och blivit en del av 

många människors vardag. De grupper människor som inte får tillgång till 

IKT riskerar att marginaliseras. Med tanke på den snabba 

teknikutvecklingen är det även relevant att undersöka om Castells teorier 

som numera (2013) är över ett decennium gamla fortfarande är aktuella. 

Nyckelord: Manuel Castells, den digitala klyftan, litteraturstudie, IKT, 

begreppsutredning 

Keywords: Manuel Castells, digital divide, literature study, ICT, conceptual 

investigation 

Tack: Handledarna Lars Seldén, Angela Zetterlund, Lasse Häggström och Elin 

Ekstedt för litteraturtips, familj och vänner som stått ut med mig under 
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1 Inledning  
I det här avsnittet beskrivs motiv och val av ämnesområde. Därefter följer problembakgrund, 

definitioner och  avslutas med studiens frågeställningar. Uppsatsens avgränsningar klargörs 

under avsnittet som handlar om metod. 

 

Manuel Castells förespråkade i Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur, 

Nätverkssamhällets framväxt (1999) hur människors liv skulle förändras i takt med införandet 

av IKT i samhället. Människans umgänge, privat och yrkesliv skulle flyttas ut till internet. Det 

skulle påverka samhället, global ekonomi och maktstrukturer. Castells (1999) framhöll att 

människans sätt att leva skulle förändras i takt med teknikutvecklingen. Castells (1999) 

förspråkade att människan inte behövde vara platsbunden utan skulle kunna sitta uppkopplad 

och arbeta, konsumera och umgås via nätet. Detta skulle påverka samhällets struktur 

förändras. Den snabba tillgången till information, skulle enligt Castells fungera som råvara. 

 

Vid första intrycket märks det inte i vilken grad människa har kunskaper och förståelse för 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Dock kan sättet att leva och verka i 

samhället ge en fingervisning. Människor som är födda år 1980 och senare benämns enligt 

Cabanero-Johnson m fl. (2009) som digital natives. De tillhör den första generationen 

människor som växer upp i ett samhälle med datorer, mobiltelefoner och IKT. Internet är mer 

än en källa för information. 

 

Internet ingår i numera vardagen i de industrialiserade samhällena, som ett forum där vänner 

träffas, spelar spel, tittar på film, lyssnar på musik. Den digitala klyftan kan i praktiken 

gestalta sig som ett dolt problem. Det kan handla om att en person medvetet eller omedvetet 

tar omvägar i livet. Exempelvis genom att avstå från att söka vissa jobb, delta i vissa 

utbildningar som kräver kunskap inom IKT, ta del av vissa servicetjänster och undvika att 

kommunicera med de personer eller organisationer som helt gått över till att kommunicera 

digitalt. I värsta fall kan det bli lång tid i telefonkö och att vissa dagar måste planeras helt 

efter reducerade fysiska öppettider. Det är inte alltid som den enskilde individen är medveten 

om att hen befinner sig på fel sida av den digitala klyftan. Digitalt utanförskap uppfattas 

därför inte alltid som ett konkret problem (Hull2001). 

 

Under de senaste åren har användargränssnitt förenklats. Det krävs inte avancerade kunskaper 

i programhantering för att blogga eller använda sig av sociala medier. Kanske har 

användarvänlig mjukvara och programvara ha utplånat den digitala klyftan(van Dijk 2006). 

Att hamna på fel sida av den digitala klyftan medför att individen ställs utanför möjligheter 

och stora delar av de samhällstjänster som digitaliserats. Inför denna uppsats har jag gjort 

systematiska sökningar i databasen LISA (Library and Information Science Abstracts). 

Resultatet av sökningarna redovisas i empiriavsnittet. I analysavsnittet jämför jag citat som 

överensstämmer med delar av Castells teorier.  

 

1.1 Problembakgrund och definitioner 

År 2013 kan den digitala klyftan studeras utifrån olika perspektiv och discipliner. Exempelvis: 

pedagogiskt, sociologiskt, hälsovetenskapligt, datavetenskapligt och inte minst biblioteks- och 

informationsvetenskapligt. Den digitala klyftan kan studeras inom olika användargrupper som 

barn, unga, invandrargrupper och seniorer (65+). 
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Den digitala klyftan är enligt t.ex. van Dijk (2006) ett gap med ojämn tillgång till dator med 

internetuppkoppling. Faktorer som påverkar den digitala klyftan är socioekonomisk status, 

ålder, förmåga, språk, geografi och utbildningsnivå. Ytterligare en faktor som påverkar är 

bredbandsuppkopplingens prestanda (van Dijk 2006) och (Jaeger m.fl. 2012). I vissa 

samhällen handlar den digitala klyftan om hushåll som inte har tillgång till dator och 

internetuppkoppling. I vissa delar av världen består den digitala klyftan av stora geografiska 

områden som står utanför IKT. Exempelvis att storstäderna är digitaliserade men landsbygden 

står utanför (Yu,2011) och (Castells 1999). 

 

Digital inkludering är enligt Jaeger m.fl. (2012) den policy som utvecklas i syfte att motverka 

den digitala klyftan och främja digital kompetens. Detta förutsätter att det finns tillgång till 

kraftfulla bredbandsuppkopplingar. Digital inkludering innebär att nå fram till de 

användargrupper som står utanför den digitala eran. Exempel på det är träningsprogram, 

pedagogisk verksamhet och särskild service som riktas specifikt till de användargrupper som 

riskerar att hamna utanför IKT. Motsvarande exempel i Sverige är Digidel, datakörkortet 

(grundläggande kurser i programhantering) och Seniorsurf. 

 

Digital literacy (digital kompetens) och information literacy/delaktighet innebär enligt Jaeger 

m.fl. (2012) kunskaper och färdigheter som krävs för användning och tillämpning av IKT-

teknik. Förståelse och förmåga att kunna hantera hård och mjukvara plus förmåga att kunna 

värdera informationen (Jaeger m.fl. 2012). Digital literacy omfattar även begreppet 

information literacy, vilket innebär förmåga att kunna känna igen när specifik information 

behövs, hur man finner och värderar funnen information. Det innebär att bara för att en person 

har tillgång till IKT betyder det inte att personen kritiskt kan hantera det (Jaeger m fl. 2012). 

 

IKT är en förkortning av informations- och kommunikationsteknik. IKT används ibland 

synonymt med IT, men belyser telekommunikationens roll (NE).  

 

Över ett decennium har förflutit sedan Manuel Castells (1999) gav ut böckerna 

Nätverksamhällets framväxt band 1-3. Castells verk fick stor uppmärksamhet. Begrepp som 

"flexare", "tidlös tid" och "flödesrum" dök upp. Människors liv skulle i takt med den 

informationella revolutionen förändras. Människan skulle kunna befinna sig på en plats och 

arbeta genom att vara uppkopplad. Det skulle påverka människans privata umgänge, 

arbetssituation och livsstil. Castells teorier har inte enbart hyllats, utan även bemötts med 

kritik. Exempelvis van Dijk (1999) kritiserat hans teorier som deterministiska - att teknologins 

utveckling förbestämmer människans öde.  

 

För att förstå samtida problem med IKT krävs lyhördhet och kunskap om att det finns fler 

vägar än en att gå för att finna lösningar. IKT-kunskaper är färdigheter som enligt Mansell 

(2010) bör klassificeras som mänskliga rättigheter. Digital delaktighet kan studeras ifrån två 

perspektiv: "governance perspective" - ökad förståelse för att nätverksbaserad delaktighet 

flyter ihop med det civila samhället och" democratic participation" - socialt nätverkande, 

exempelvis användning av sociala medier. (Mansell 2010, s. 32) Mansell betonar vikten av 

tillträde och tillgång till IKT samt deltagande och representerande. Med detta menar han 

deltagandet i långsiktigt perspektiv. Kommer människor engagera sig i IKT i framtiden? 

Tillgång behöver enligt Mansell kombineras med kunskap och kritiskt tänkande kring IKT. 

1.2 Syfte  

Jag är intresserad av att undersöka den digitala klyftan i de utvalda akademiska artiklarna i 

databasen LISA (Library and Information Science Abstracts) med utgångspunkt från Castells 
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teorier om flödesrummet, den informationella revolutionen plus Castells egen definiton av 

den digitala klyftan. Jag vill undersöka om hans teorier om den digitala klyftan fortfarande är 

relevanta i dagens läge. En övergripande fråga är hur begreppet den digitala klyftan förändrats 

under åren både definitionsmässigt och vilka grupper människor som berörs. I den här 

begreppsutredande studien är jag även intresserad av att undersöka hur relevanta Castells 

teorier fortfarande är i dagens läge, år 2013 för forskning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka likheter och skillnader finns det hos Castells teorier om den digitala klyftan och 

motsvarande teorier som finns i det empirirska materialet som studerats i 

undersökningen? 

 

 På vilket sätt har det i den akademiska diskursen skett någon utveckling eller 

förändring i begreppets omfattning och innebörd i de femårs intervaller under åren 

1990-2010? Hur väl överensstämmer denna utveckling med Castells teorier om den 

informationella revolutionen? 
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2 Litteraturöversikt 
Avsnitt två består uteslutande av en litteraturöversikt med presentation av tidigare forskning 

om den digitala klyftan. 

 

Eftersom jag valt att studera den digitala klyftan systematiskt under en viss tidsperiod och då 

med femårsintervall är det viktigt att inte utesluta den forskning som bedrivits däremellan. 

Den här litteraturöversikten är baserad på artiklar som är sökresultat efter mer värderande 

grunder. Jag har använt mig av icke slumpmässiga snöbollsurval (Esaiasson m.fl. 2012). Det 

innebär att jag började med att göra ett par bekvämlighetsurval av ett par forskare: Liangzhi 

Yu (2006) och J.A.G.M. van Dijk (2006). Efter att jag studerat deras forskning studerade jag 

därefter deras litteraturlistor. Motivet bakom kapitel 2 är att öka min egen förförståelse och 

kunskapsbakgrund om den digitala klyftan. Med tidsaspekten och uppsatsens omfattning i 

baktanke har studier i utvalda forskares referenslistor varit användbara. Yu (2006) omfattande 

referenslista i artikeln "Understanding information inequality: Making sense of literature of 

the information and digital divides" har varit till stor hjälp i de enorma mängder artiklar som 

finns skrivet inom området. 

 

I en tio år gammal artikel konstaterar Neil Selwyn (2004) att finns det kvalitativa skillnader i 

förståelsen av fenomenet digitala klyftan. Selwyn (2004) har studerat den digitala klyftan i 

Europa utifrån teoretiska perspektiv med utgångspunkt från ett populärvetenskapligt 

perspektiv och ett politiskt perspektiv. Selwyn (2004) påpekar att den digitala klyftan i 

politiska och populärvetenskapliga sammanhang allt för ofta belyses utifrån ett allt för 

enkelspårigt perspektiv. Den digitala klyftan sträcker sig mycket längre än att begränsa sig till 

att dela upp befolkningen i två läger: "haves" och "have nots", de som har eller inte har 

tillgång till dator och internetuppkoppling. 

 

Enligt Barbara Hull (2001) är faktorer som påverkar en människas kunskaper och 

förhållningssätt till IKT kön, ålder och social bakgrund. Oavsett vilken biblioteksterräng, 

poängterar Hull (2001) vikten av den handledande roll som bibliotekarien har gentemot 

användarna som kommer ifrån olika sociala bakgrunder .Barbara Hull genomförde i början av 

milennieskiftet en undersökning an den digitala klyftan på universitetsbibliotek i 

Storbritannien om vilka faktorer som hindrar bibliotekarierna att lära ut exempelvis 

informationssökning. Haider & Bawden (2007) och Klecun (2008) hävdar att den digitala 

klyftan generellt drabbar dessa kategorier: seniorer 65+, kvinnor, arbetarklass, 

funktionshindrade, hemlösa, arbetssökande och etniska minoriteter samt utvecklingsländer. 

Det råder delade meningar om hur vida kön är en påverkande faktor. Övrig faktor som anses 

påverka är geografi (Yu 2006). Både Ramos & Ballell (2009) och Hafkin & Huyer (2006) 

framhåller att digitala klyftan är ett dynamiskt begrepp som med tiden vuxit fram och 

gestaltar sig i olika gap, alltså flertaliga klyftor - klyftor mellan kvinnor och män, mellan 

generationer och mellan regioner. Ramos & Ballell (2009) och Hafkin & Huyer (2006) har i 

sin forskning undersökt fall i olika världsdelar som Europa, Asien, Afrika och latinamerika.  

 

Den digitala klyftan är dock enligt Jan A.G.M. van Dijk (2006) ett komplext problem med 

många konsekvenser. Van Dijk har bedrivit forskning av digitala klyftan i Europa, 

Nordamerika och Asien. Den digitala klyftan är även ett dynamiskt problem vilket innebär att 

fokuset ständigt är under förändring från bristande motivation till bristande färdigheter. Det är 

en hård generalisering att dela in människor i två grupper - de som antingen har eller inte har 

tillgång till IKT. Att de som "har" skulle vara digitalt delaktiga och de som "inte har" skulle 

vara digitalt exkluderade. (van Dijk 2006) Den digitala klyftan beskrivs som ojämn tillgång 

till dator och internet. 
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Enligt van Dijk (2006) finns det fyra olika typer av tillgänglighet (access) till IKT: 

 

 Motivation:- den viktigaste faktorn för att lära sig IKT. Avgörande aspekter är mentala, 

materiella, sociala och kulturella resurser.   

 Fysisk tillgänglighet (physical access): Vilken typ av sysselsättning, utbildningsnivå, 

civilstånd (om man har barn och dess ålder), kontaktnät kort sagt hur livssituationen 

ser ut påverkar den fysiska tillgängligheten av IKT. 

 Färdighet tillgänglighet (skills access): Färdigheter som krävs för att kunna hantera IKT. 

van Dijk delar vidare in dem i: verksamhetsfärdigheter (operational skills), 

informationsfärdigheter (information skills) och strategiska färdigheter (strategic skills). 

 Användartillgänglighet (usage): Bara för att man vill använda IKT, äger en dator med 

internetuppkoppling, har kunskaper kring användande så betyder inte det 

nödvändigtvis att man kan använda den. Men kanske inte får, har tid eller behöver 

använda den. 

 

Vidare menar van Dijk (2006) att det finns ojämlikheter i dessa områden: användare, struktur, 

färdigheter och information.  

 

Yu (2006) tar upp begreppet informationsklyfta, vilket hon menar innebär ojämn tillgång till 

information, informationsfattigdom, informationsgap och kunskapsgap. De som drabbas av 

informationsklyftor är ekonomiskt svaga, åldrande, etniska minoriteter och personer med 

funktionshinder. Fenomenet är inget nytt utan kan härledas tillbaka 1960-talet och fram till 

1980-talet då studier gjort inom orådet. (Yu 2006) Informationsklyftan är att det är ett 

komplext fenomen som har en bred kontext både “...economic, political and cultural” (Yu 

2006, s. 231) Informationsklyftan sett utifrån ett teoretiskt perspektiv hävdar Yu (2006) 

omfattar tre olika områden: det politiskt ekonomiska området, det kulturella området och det 

kognitiva området. Vidare hävdar Yu att den största delen av forskningsstudier som berör 

informationsklyftor är gjorda inom det politiskt ekonomiska område Yu har undersökt 

informationsklyftor inom oilka områden. Rent geografiskt har hon till mestadels forskat på 

områden i Europa. Senare har hon även studerat större nationer som Kina.   
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3 Teori 
I detta avsnitt presenteras de delar av Manuel Castells terorier om den digitala klyftan. 

Underlag till detta avsnitt är baserat på studier i Nätverksamhällets framväxt, Bok 1, och bok 2 

Identitetens makt och Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle. 

Manuel Castells (1999) sammanställde teorier om hur den snabba utvecklingen av IKT 

påverkat människornas sätt att leva, umgås och verka. Han baserade sina teorier på forskning i 

Asien, USA, Latinamerika och Europa om informationssamhällets framväxt i en trilogi vid 

namn Nätverksamhällets framväxt, Bok 1- 3. Den IKT som i dagens 2010-tal betraktas som 

vardagsteknik i de industrialiserade länderna baseras och bärs upp av de växande globala 

ekonomierna och enligt Castells lever vi i en slags informationalism. Beståndsdelarna i detta 

är kapital, information och kulturell kommunikation. Informationen och kunskapen utgör 

grundstenarna i nätverkssamhället. 

 

3.1 Castells teorier om den informationella revolutionen  
Castells benämner den snabba digitaliseringen av samhället med den informationella 

revolutionen. Informationen är huvudingrediensen i informationssamhället och dess 

karaktärsdrag är snabb, flytande och flexibel. Integrationen mellan människa och maskin 

växer och förstärks ytterligare. Till skillnad från den industriella revolutionen som 

genomfördes på ett par århundraden så tog den informationella revolutionen två decennier att 

genomföra. Dock uppstår det gap mellan de människor som iutesluts från 

informationsteknologin. (IKT) – och enligt Castells uppstår där den digitala klyftan. IKT 

”kunskapsalstrande, informationsbehandlande eller överförande instrument” (Castells 1999) 

vilket påverkar och medför konsekvenser för samhällets olika funktioner och invånare. 

Människans intellekt utvecklas av IKT-teknik, arbetsuppgifter förändras och automatiseras, 

service, tjänster, handel, förströelse, personlig utveckling, socialt umgänge och hälso- och 

sjukvård digitaliseras och till vissa delar automatiseras. Den globala ekonomin har gått från 

att var industriell till informationell. Allt detta påverkar människans sätt att:”… födas, leva, 

lära, arbeta, producera, konsumera, drömma, slåss och dö.” (Castells 1999, s. 54) Den faktor 

som enar och tudelar världen är teknologin. Castells syftar på de samhällen som digitaliserats, 

håller på att digitaliseras och som står utanför digitaliseringen. 

 

Det informationsteknologiska paradigmet kännetecknas av att information är råvara, att den 

nya teknikens effekter genomsyrar samhället, och att nätverkslogiken behövs för att 

strukturera det ostrukturerade i nätet samtidigt som flexibiliteten består. Nätverkslogik är 

enligt Castells principer för organisationer som överförs till kulturella, ekonomiska och 

sociala områden. (Castells 1999) Enligt Castells är tekniken neutral – varken god eller ond. 

Informationalismen sätter sina spår i samhället genom ökad mängd elektroniska tjänster. 

Yrkena som mestadels varit bundna till tid och plats övergår till att bli mer flexibla, fria och 

tekniska. 

 

Enligt Castells (2000) skedde en ny födelse av samhället vid millennieskiftet de tre faktorer 

som påverkade detta var tre oberoende processer: den informationstekniska revolutionen, den 

ekonomiska krisen och uppblomstringen av kulturella rörelser exempelvis miljörörelser och 

feminism. IKT-tekniken blev mediet för omstruktureringen av socioekonomiska processer. 

Castells menar att den snabba digitaliseringen av samhället skapar globala ekonomier och 

kapitalism. Detta påverkar industriernas produktionsflöden, maktförhållanden och samhällets 

kulturella kapital vilket innebär en nystrukturerat samhälle. Kort sagt kräver ett digitaliserat 

nätverksamhälle kvalifikationer och kunskaper inom IKT och eftersom utvecklingen sker 

snabbt blir dessa kvalifikationer måste ständigt uppdateras för att inte bli inaktuella. Castells 
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betraktar utbildning för vuxna (som inte är studenter) som en slags "...process varigenom 

människor, det vill säga arbetskraft, vinner förmåga att ständigt omdefiniera den kvalifikation 

som behövs för en uppgift, och att finna källorna till förvärv av denna kvalifikation." (Castells 

2000, s. 385) Jag uppfattar det här som att Castells syftar på det livslånga lärandet som 

innebär att människan genom livet måste vara beredd på att lära vidare, lära om och lära nytt 

för att kunna verka i det Castells kallar för nätverkssamhället. Den som är utbildad i "rätt 

organisatorisk miljö" (Castells 2000, s. 385) kan snabbt och flexibelt ställa om sig till de 

kvalifikationer som de ständiga förändringarna som produktionskedjorna kräver. Castells 

påpekar flera baksidor med nätverksamhället, exempelvis att kriminaliteten flyttar ut i det 

digitala flödesrummet och ökade digital klyftor. Han tar även upp hur stora nationer får svårt 

att hålla ihop, exempelvis hur forna Sovjetunionen vittrade samman, hur sekter och 

subkulturer sprider farlig propaganda digitalt och hur människor marginaliseras. För att 

markera allvaret i marginaliseringen använder sig Castells (2000, s. 381) av begreppet "social 

utstötning och social exkludering". Där dessa fenomen uppstår menar Castells att det är där 

den organiserade kriminaliteten uppstår. 

  

IKT möjliggör att vistas på en plats och samtidigt kunna vara verksam bortom landgränserna. 

Kulturen förändras till en slags massmediekultur och samhället blir interaktivt. ”Tidlös tid” 

och ”flödesrum” beskrivs av Castells som en rumslig och social process, informationsrymd 

utan början och ett slut som suddar ut tids- rums- och geografiska gränser där allt är rörligt, 

snabbt och flyktigt. Nyckelpunkter som Castells kallar för ”noder” är händelsernas centrum 

där saker och ting sker. Där finns baserna, megastäder och elituniversiteten.”Megastäder” är 

mångmiljonstäder där den tekniska utvecklingen sker. Megastäderna drar till sig både rika och 

fattiga. 

 

3.2 Castells teorier om flödesrummet 

Castells teorier om flödesrummet fokuserar på rummet och tiden och hur dessa förändrats 

socialt i takt med teknikutvecklingen. Innan det informationella paradigmet var många 

administrativa verksamheter förbundna till en fysisk plats vilket vanligtvis medförde 

merkostnader exempelvis för lokal och kontorsutrustning. Detta benämner Castells som 

platsrummet. IKT möjliggör att den verksamhet som tidigare bedrivits på en fysisk plats även 

kan bedrivas i det som Castells kallar för flödesrum. Med flödesrum menar Castells det icke 

fysiska rum som uppstått tack vare IKT. Den platsbundna verksamheten flyttar ut till 

flödesrummet som är uppbyggt av node r och nav. Det är runt dessa noder som är centrum i 

detta nätverk som finns i detta ickefysiska rum. Noderna är stora högteknologiska centrum. 

Detta flödesrum medför ökad flexibilitet. Där cirkulerar arbetskraft, makt, kapital och varor 

mellan olika punkter, så kallad digital globalisering. Människan är inte längre bunden till en 

och samma plats för att utföra vissa uppdrag och ärenden. Dessutom är människan inte heller 

jämt bunden till att utföra dessa ärenden digitalt under vissa tider på dygnet. Ur 

informationsåldern växer den nya informationella staden fram. Den nya informationella 

staden kännetecknas som: ”kunskapsbaserat, nätverksorganiserat och delvis flödesbestämt”. 

(Castells 1999, s. 448) Med detta menar Castells att det är flödesrummets strukturer som 

dominerar. Flödesrummets strukturella logik svävar i luften. Flödesrummet i sig baseras av 

elektroniska nätverk och dessa närverk binder i hop platser med kulturella, sociala, fysiska 

och funktionella egenskaper. Platsrummet är i motsats till flödesrummet fysiskt och 

människan är fysiskt bundet till platsrummet. Castells använde sig av begreppet Internets 

sociologi och i takt med hur IKT används i människors yrkes- och privatliv växer virtuella 

gemensamheter fram över hela världen. Olika nätverk beroende på intressen. Vidare menar 

Castells att människan lever ett liv i den fysiska världen samtidigt som hon parallellt lever ett 
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liv i en digitala virtuella världen. Oavsett dubbelliv är människan knuten till det fysiska jagets 

behov och begär men människans identitet påverkar enligt onekligen av IKT. 

 

3.3 Castells teorier om den digitala klyftan 

Den digitala klyftan kallar Castells i boken Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi 

och samhälle (2002) för den informationella klyftan. I likhet med många andra forskare (Yu, 

Hull, Klecun, Abbey & Hyde, Haider & Bawden mfl.) delar Castells åsikten om att människor 

som står utanför det digitaliserade samhället marginaliseras och ställs utanför delar av 

samhällets service och tjänster. Castells baserar sina teorier om den digitala klyftan på NTIA:s 

(The National Telecommunications and Information Administration) rapporter år 1995, 1998, 

1999 och 2000. 

 

De faktorer som påverkar hur människors kunskaper och förhållningsätt till IKT är: 

”socialgrupp, ras, kön, ålder och ort.” (Castells 1999, s. 396) Under av 2000-talets början 

delade Castells in den digitala klyftan i flera underdimensioner. Castells särskiljer tre olika 

digitala klyftor: 

 Den globala klyftan som behandlar internets snabba men ojämna spridning över 

världen.  

 Den tekniska klyftan handlar om hur snabbt spridningen av bredbandsuppkoppling 

skett geografiskt över landet (USA) påverkar omfattningen IKT-användningen.  

 Kunskapsklyftan innebär en slags: "pedagogisk obalans" (Castells 2002, s. 262) 

fokuserar på det livslånga lärandet kommer enligt Castells spela en avgörande roll för 

människans möjligheter att utvecklas både inom privat- och yrkeslivet. 

Genusklyftan har jämnats ut under 2000-talets början. Enligt Castells har män i större 

utsträckning använt sig av internet än kvinnor. 

 

IKT-kunskaper är inte en självklarhet för alla invånare trots att en ung människa växer upp i 

ett samhälle som är digitaliserat. Castells (2002) hävdar att skillnader i klass, ekonomiska 

förutsättningar och etnicitet är avgörande faktorer. De barn som inte får möjlighet att lära sig 

IKT i hemmet eller hos kompisar är beroende av de IKT-kunskaper som lärarna förmedlar på 

dess skola. Enligt Castells varierar lärarnas kunskaper i IKT och skolans tillgång till datorer, 

uppkoppling och kringutrustning beroende på skolans ekonomi. Vanligtvis hade skolor i 

socioekonomiskt svaga områden, svagare ekonomi vilket innebär sämre tillgång till teknik 

och lärare som är kunniga inom IKT. Barn som har tillgång till dator, kringutrustning och 

bredband i hemmet samt föräldrar som kan IKT har större förutsättningar att ta till sig IKT än 

de barn som växer upp i hem där både tillgång och kunskaper till IKT saknas. (Castells 2002) 

Dessutom menar Castells att internet uppstod under påverkan av sociala ojämlikheter, i 

synnerhet när det gäller tillgång till teknik, vilket innebär att det kan ge långvariga effekter på 

internets utformning och struktur. Med andra ord konstruerades internet av akademiker för 

akademiker. Enligt Castells påverkade webbsidornas innehåll som layout, ordval, 

användargränssnitt och teman. 

 

Den snabba digitala informationen och IKT ifrågasätter: "den utbildningstradition som 

utvecklades under den industriella epoken". (Castells 2002, s. 279) Min uppfattning är att 

Castells syftar på den typ av utantillinlärning och överföring av kunskap: mästare och gesäll. 

IKT ställer krav på information literacy vilket beskrivs under begreppsdefinitioner i 

inledningen. och då enligt min mening krav på förmågan att söka, värdera och granska 

information. Att kunna bredda eller avgränsa en sökning på en sökmotor samt ha förståelse 
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för hur sökmotorn är uppbyggd. Enligt Castells ställs vi inför dessa utmaningar när det gäller 

nätverksamhället: 

 Friheten handlar om vem som ska styra nätets infrastruktur. Castells ställer frågan om 

friheten är "kommersiella, ideologiska eller politiska intressen?" (Castells 2002, s. 

279)  

 Utestängning från nätverket - Att inte ha tillgång till internet medför utestängning av 

samhällets service och utveckling. De som stängs ute missar att ta del av en viktig del 

av den kunskap som produceras genom informationen.  

 Förmågan att behandla information menar Castells är ett hot som gäller specifikt barn. 

Vad beträffar den här gruppen betraktar inte Castells inte de tekniska kunskaperna ett 

hot. Snarare färdigheter som: "den intellektuella förmågan till livslångt lärande, att 

hämta hem digital lagrad information, omkombinera den och omvandla den för att 

producera kunskap." (Castells 2002, s. 279) Inte helt olikt de egenskaper och 

färdigheter som omfattar informationskompetens/information literacy. 

 

3.4 Motivering av vald teori 

Det hade förmodligen varit mer väntat att jag använt mig av Pierre Bourdieus teorier om 

habitus, socialt-, kulturellt och ekonomiskt kapital eller det sociala rummet som han hellre 

föredrog att benämna det samhälle som vi lever i. Liangzhi Yu (2011) hävdar att Bourdieus 

tankegångar lämpar sig väl att använda vid forskning om den digitala klyftan. Ett annat 

alternativ hade varit att analysera den insamlade empirin genom Michel Focaults teorier om 

makt, diskurs och hur kunskap skapas genom makt. Manuel Castells kan uppfattas som 

teknik-dystopisk och att ramarna för vad som ingår i hans teorier är allt för diffusa. Van Dijk 

(1999). Dock går det inte att komma ifrån det faktum att människor i många delar av världen 

numera lever i ett informationellt samhälle. Gigantiska mängder av informationsflöden måste 

filtreras så att människors inkorgar inte blir överfulla. Majoriteten av befolkningen använder 

sig av mobilt internet. Molntjänster, sociala medier och databaser ingår alltmer i yrkesliv och 

privatliv. Klasstillhörighet, ekonomi och utbildningsnivå är tunga faktorer som påverkar 

människors möjligheter, konsumtion och förmåga till utveckling när det gäller att ta till sig 

kunskap och information rent allmänt. Den här c-uppsatsen ger inte svar på hur sociala 

orättvisor ska jämnas ut. Inte heller reder den ut Castells mångfacetterade teorier på de stora 

globala ekonomier och den logik och noder som stöttar upp nätverket. Det här avsnittet 

fokuserar på ett litet utsnitt av Castells teorier som berör flödesrummet, tidlös tid och Castells 

syn på den digitala klyftan. 

 

 

4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs den forskningsstrategi, val av metod och avgränsningar som använts 

under denna uppsats. Här finns även reflektioner över studiens validitet och reliabilitet. 

Undersökningens innehåll utgörs litteraturstudier med fokusering på Castells (1999) verk 

Nätverksamhällets framväxt bok 1 och Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi och 

samhälle.och utvalda akademiska forskningsartiklar. Studien är av begreppsutredande 

karaktär. Jag har använt mig av textanalytiska metoder, en kraftfull sökmotor och en databas.  
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Det teoretiska avsnitt, som handlar om Manuel Castells är baserat på litteraturstudier av 

fackböcker. Jag har valt att fokusera på Castells teorier om de flödesrum som Castells hävdar 

följer och utvecklas i samband med att samhället digitaliseras. Castells teorier om den digitala 

klyftan är även intressant för den här uppsatsen plus hur den informationella revolutionen 

påverkar samhällets tjänster och människans sätt att leva och verka både i yrkesliv och i 

privatliv. 

 

Val av teoretisk litteratur motiveras av att professor Manuel Castells är en internationellt 

välkänd sociolog och forskare som många forskare, exempelvis Abbey & Hyde (2009), 

Mansell (2010), Aabø (2005), Yu (2006), Selwyn (2004) ofta refererar till. Castells har skrivit 

om sociala aspekter och konsekvenser av framväxten av det informationssamhället som vi nu 

lever i.  

 

Vid insamlandet av data till kapitel 5 som utgör studiens empiriska del har jag valt att enbart 

fokusera på de sökresultat som databasen LISA (Library and Information Science Abstracts). 

LISA är en databas som är inriktad på artiklar som författats utifrån ett bibllioteks- och 

informationsvetenskapligt perspektiv. Det empiriska material som sammanställs i kapitel 5 för 

att sedan analyseras tillsammans med Castells teorier i kapitel 6 som behandlar studiens 

analys. 

 

Vid insamling av data till kapitel 5 Empiri har enbart sökningar efter artiklar i databasen LISA 

gjorts. För att rikta och avgränsa sökningar. Sökningarna har även gjorts inom ett särskilt 

tidsintervall. Då det förekommit stora antal sökträffar har jag använt mig av följande kriterier 

för att välja ut de artiklar som jag studerat mer omfattande. Dessa kriterier har baserats på 

vilka ämnesord som artikeln klassificerats på och vilken typ av publikation. Artiklarna som 

studerats och analyserats är skrivna på engelska. För att upprätthålla systematik har grundidén 

efter diskussion med seminariegrupp 1 och handledarna varit att samla in artiklar från vissa 

årtal: 1990, 2000, och 2010. 

 

Den främsta anledningen till att valet av databas blev LISA är att jag planerar studera den 

digitala klyftan utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. LISA är den 

största databasen som innehåller artiklar som berör biblioteks- och informationsvetenskap.  

Fördelar med att använda mig av vald metod: 

 Litteraturstudier medför flexibilitet. Jag har inte behövt oroa mig för bortfall och låg 

svarsfrekvens. 

 Tidseffektivt  

 Allt material som använts är kvalitetsgranskat av en redaktion. 

 Tillgång till stora mängder data. 

Nackdelar med vald metod: 

 Andra databaser som inriktas på artiklar inom andra ämnesområden hade kan kanske 

resulterat i likvärdiga relevanta sökträffar.  

 Empiri i form av granskandet av dagstidningar och facktidskrifter hade kanske mynnat 

ut till en annan dimension till analyskapitlet. 

 Risken att missa viktiga artiklar som författats på annat språk än engelska. 

 Svårigheter att sålla bland den stora mängden data. 
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Bergström & Boréus (2005) menar att det inte finns någon särskilda ”mallar” att använda för 

en studie. De menar även studier som inom samhällsvetenskapen utförs med hjälp av 

diskursanalys inte följt någon speciell metodriktning. (Bergström & Boréus 2005). För att öka 

"genomskinligheten" i artiklarna har jag valt att återge några citat från artiklarna. (Bergstöm 

& Boréus 2005) Bryman (2002) poängterar även vikten av att formulera bra sökord i sökandet 

efter relevanta referenser till bakgrundsavsnittet. Anledningen med litteratur läsning är att 

undersöka vad som skrivits om området tidigare samt vilken kunskap som finns 

dokumenterad. De sökord som jag använt systematiskt i sökningarna till bakgrundsavsnittet är 

"digital divide" och "digital inclusion". Nackdelen med systematiskt sökande är risken att 

stirra sig blind på sökorden. Risken är bortfall av artiklar som berör det ämnesområde som 

klassificerats efter närliggande sökord. En svårighet är att finna exakta relevanta artiklar som 

berör ämnet vid det tillfälle då undersökningen genomfördes. 

 

4.1 Avgränsningar 

Avgränsning mot biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv och relevanta 

sociologer. (Sociologer som forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap forskare 

återkommande refererar till.) Med tanke på tidsperspektivet har jag valt att studera den 

digitala klyftan under tidsrymden 2000-2010. De valda artiklar som studeras är insamlade 

utifrån akademiska tidskrifter och tillgängliga och nedladdningsbara via Linnéuniversitetets 

biblioteks databaser. Artiklar som uteslutits är artiklar som skrivits på andra språk än svenska 

och engelska. Andra artiklar som inte använts i undersökningen är artiklar som inte varit 

möjliga att ladda ner hemifrån dvs sådana som Linnéuniversitets bibliotek inte har tillgång 

till. Den här uppsatsen avgränsas mot att enbart ta upp teorier som överensstämmer med 

Castells. Med tanke på uppsatsens tidsramar och omfattning har jag avgränsat arbetet till att 

skriva en rent teoretisk uppsats där jag undersöker de valda artiklarnas innehåll. Den valda 

metoden medförde inte i sig mer intressanta sökresultat än en godtycklig sökning eller en 

osystematisk sökning. Sökningen är dock opartisk och resultatets på verkas inte i samma 

utsträckning av förutfattade meningar och personliga erfarenheter av ämnet. Genom mindre 

systematisk sökning hittades många intressanta artiklar som an någon anledning inte fanns 

indexerade i LISA för det aktuella sökorden och tidsintervallet.  

 

4.2 Datainsamling 

Enligt Hans Georg Gadamer (1997) närmar sig varje mottagare och avsändare av text med en 

förförståelse baserat på egna erfarenheter och social bakgrund. Gadamer hävdar att det är 

omöjligt att göra en tolkning om förförståelse saknas. För att reducera mina förutfattade 

meningar om den digitala klyftan har jag valt att söka systematiskt i databasen LISA. Kriterier 

för de insamlade artiklarna har varit söktermer, språk artikeln är författad på och typ av 

publikation och tidsintervall. Kriterierna har fungerat som stöd för att hålla ett relativt 

opartiskt förhållningssätt till sökresultaten som möjligt. Datainsamlingens karaktär är 

kvantitativ. 

 

Genomförande av sökning: det första sökordet "digital divide" Sökningen avgränsades mot 

forskningsartiklar - facktidskrifter och språket till engelska. Datumintervallet var 1 januari - 

31 december och årsintervallet 1990-2010. 

 

Sökord som användes var frassökning "digital divide". För att få systematik använde jag mig 

av femårsintervaller. Tidsintervall: 1 januari - 31 december 1990, 1 januari-31 december 
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1995, 1 januari - 31 december 2000, 1 januari -31 december 2005 och 1 januari 2010 - 31 

december 2010.  

 

Det successiva urvalet av artiklar har skett i två steg: Det första urvalet gjordes efter sökorden. 

Artiklar som sparades ner i en mapp är katalogiserade efter de aktuella sökorden. Databasen 

gav även sökträffar på artiklar som katalogiserades efter närliggande sökord. Dessa artiklar 

sparades också ner i mappen. Exempelvis sökordet information literacy som av databasen 

bedömdes vara närliggande till "digital divide". Vid andra urvalet lästes abstract igenom för 

att granska relevansen ytterligare. Därefter skedde en gallring av sökresultaten. Kriterier för 

de artiklar som studerades noggrannare uppfyllde dessa kriterier: När artiklarnas innehåll 

började bli mättat, i detta fall att samma referenser återkommer kontinuerligt och att 

bakomliggande faktorer och slutsatser började bli mer likartade. 

 

Artiklar från 1990 och 2010 har valts efter följande kriterier: 

 Frasen "digital divide" finns med i titeln eller bland ämnesorden. 

 Artikeln är inte specifik för något land eller område som är alltför olikt Sverige (USA 

inkluderas men inte Centralafrika). 

 Av allmän karaktär. Exempelvis ej studerade utifrån genus-, hälso- och sjukvårds- 

perspektiv eller liknande. 

 Biblioteks- och/eller informationsvetenskapligt perspektiv 

 Nedladdningsbara och tillgängliga via Linnéuniversitetets universitetsbiblioteks 

databaser. Eftersom det inte fanns någon budget avsedd för undersökningen. 

Motivet för urvalet är dels att begränsa antalet artiklar till en hanterlig mängd och dels för att 

jag ska kunna relatera artikelns innehåll till min studie. Det skulle även varit intressant att 

studera vad massmedier som exempelvis dagstidningar och facktidskrifter skrivit om ämnet. 

Med tanke på uppsatskursens tidsramar har jag valt att enbart fokusera på den akademiska 

diskursen. 

 

Studien baseras på befintligt material i databasen LISA vilket innebär att jag inte behövt ta 

hänsyn till samtycken ifrån respondenter. Inget av materialet i datainsamlingen är 

sekretessbelagt. Dock har hänsyn tagits till upphovsrätten. Artiklarna som använts till 

datainsamlingen är återfinnbara i LISA och de artiklar som använts i inledningen och 

bakgrunden är återfinnbara i respektive tidskrift.  
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Tabell 1 med redovisning av över sökresultat i databasen LISA (Library and 

Information Science Abstracts) Dessa sökresultat är möjliga att ladda ner via 

Linnéuniversitetes biblioteks databaser. 

 
Årtal 

(Avser 

1 jan - 

31 

dec) 

Totalt 

antal 

sökträffar 

Antal 

sökträffar 

med "digital 

divide" som 

ämnesord. 

Antal sökträffar 

med "digital divide" 

som 

närliggande 

ämnesord. 

Utvalda 

artiklar 

abstracts 

(av totalt antal 

sökträffar) 

Slutligen valda artiklar 

1990 0 0 0 0 0 

1995 0 0 0 0 0 

2000 17 6 11 15 

Cawkell (2000) 

Hindman (2000) 

Parker (2000) 

Stoker (2000) 

2005 58 8 50 15 

Aabø (2005) 

Hawkins (2005) 

Hubregtse (2005) 

Parayil (2005) 

2010 49 6 43 15 

Kinney  (2010) 

Shirazi, mfl. (2010) 

Vicente & López 

(2010) 

Wielicki & Arendt 

(2010) 
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5 Empiri  
I detta avsnitt görs en sammanställning med de artiklar som utgör sökresultatet i databasen 

LISA. Artiklarna sammanfattas kortfattat och där återges citat som överensstämmer och citat 

som skiljer sig ifrån Castells teorier om den digitala klyftan. Avsnittet inleds med den första 

sökträffen som var nedladdningsbar via Linnéuniversitets bibliotek. Därefter följer 

redogörelse av sökträffar under år 2000, 2005, 2010.   

 
5.1 År 2000: Utvalda artiklar som klassificerats med frassökning 
"digital divide" som ämnesord i databasen LISA. 
1) Tony Cawkell (2000) inleder artikeln "Sociotechnology: the digital divide" med att 

begreppet digital divide framstår som mer dramatiskt och verkar ersätta det tidigare begreppet 

information rich/poor. Cawkell påpekar att den digitala klyftan huvudsakligen kan beskrivas 

på två sätt:  

1) Fattigdom i fattiga länder. 

2)  Ojämnlikheter i rikare länder. De så kallade "haves" och "have nots" De som saknar 

tillgång till IKT. 

Cawkell särskiljer på informationsrika och informationsfattiga länder. I informationsrika 

länder existerar den digitala klyftan beroende på relativ rikedom. Fattigare delar får 

otillräcklig information och rikare delar kan söka fram relevant information. I fattigare länder 

är det vikigare att få tillgång till de basala. Det är möjligt att vara en del av samhället utan att 

ha tillgång till den allra senaste tekniken i hemmet. Jämförelsevis med de rikare länderna. 

Människor anses stå utanför det digitaliserade samhället i fall de inte äger en dator med 

uppkoppling. Cawkell uppfattar den digitala klyftan som ett relativt begrepp. Definitionen ser 

olika ut beroende på geografi. Den digitala klyftan bör motverkas eftersom dessa medför risk 

för vidare social exkludering. 

 

"...'digital divide' covers a range of different circumstances". (Cawkell 2000, s. 55) 

 

2) Douglas Blanks Hindman sammanställer i artikeln "The Rural-Urban Digital Divide" en 

nationell undersökning av kvantitativ data om internetanvändning mellan invånare i glesbygd 

och storstad. Hindman belyser problemet "the rural penalty" (Hindman 2000, s. 550) vilket 

innebär att personer som bor i glesbygd missgynnas till skillnad får de om bor i storstad. De 

får inte tillgång till samma utbud av service, tjänster, utbildning och jobbmöjligheter. Enligt 

Hindman skulle utbyggnad av IKT jämna ut de ojämnlikheter som skillnaden mellan att vara 

bosatt i storstad respektive glesbyggd. Hindman använder sig av två hypoteser om den 

digitala klyftan och de baseras på att IKT är uppbyggda för att stödja och inte förändra 

relationer av kraft och dominans i samhället. Hypotesen om kunskapsgap grundar sig på att 

olika grupper i samhället med olika status får olika tillgång till information. (Hindman 2000, 

s.551-552). I diskussionen påpekar Hindman att bostadsort är en faktor som kan påverka 

digitala klyftans spridning. Dock drar Hindman slutsatsen att de tyngsta faktorerna är 

utbildningsnivå, inkomst och ålder. 

 

 “The hypothesis tests the idea that 'the digital divide' represents not only different 

levels of use and adoption of information technologies among the different social 

categories, but the gaps widen over time as disadvantaged groups become increasingly 

behind.” (Blanks Hindman 2000, s. 552) 
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"Hypotesen testar tanken att 'den digitala klyftan' inte bara representerar olika grader 

av hur olika sociala skikt nyttjar och tar till sig informationsteknologi, utan att klyftor 

vidgas med tiden allteftersom sämre bemedlade grupper blir mer och mer eftersatta." 

 "Although the digital revolution is expected to result in some changes among 

corporate and political elites, there is also reason to expect a continuation of satus 

quo." (Blanks Hindman 2000, s. 549) 

Även om den digitala revolutionen förmodas orsaka förändringar bland den 

industriella och politiska eliten, så finns det även anledning att förvänta sig att nuläget 

fortsätter." 

 

3) Internet förändrar allting och Edvin B. Parker exemplifierar detta i artikeln "Closing the 

digital divide in rural America" med att ekonomin förvandlas till en elektronisk kommersiell 

ekonomi. Parkers artikel baseras på en presentation av USA:s nationella konferens gjord för 

glesbygdskommunikation 1999. Bredbandet börjar breda ut sig. E-posten börjar användas allt 

mer istället för vanlig snigelpost. Parker påpekar att en av internets utmaningar är att även 

kunna användas av de som bor i glesbygd. Under 1900-talets då den fasta telefonen började 

sprida sig hände det att bönderna samordnade sig i kooperativ i syfte att tillsammans kunna få 

ta del av telefonen - "farmerlines". (Parker 2000) Parker hävdar att de hjälpinsatser att 

motverka den digitala klyftan som har stört effekt är de initiativ som tas på lokal nivå snarare 

än de som uppmuntras ifrån regeringsnivå. 

 

4) David Stoker (2000) skriver i förordet/artikeln "Social Exclusion, 'Joined-up goverment', 

public libraries and the internet" att IKT i Storbritannien hittills mest gynnat medelklassen. 

Det beror på att IKT utformats mest för att kunna tillgodose deras behov. Stoker menar att 

IKT skulle kunna användas i syfte att minska sociala skillnader i allmänhet mellan 

informationsrika och informationsfattiga människor. Stoker exemplifierar hur IKT skulle 

kunna användas för att minska klassklyftor: utveckla jobbmöjligheter, banktjänster, sjukvård, 

spridning av samhällsinformation online. Alla medborgarna i utsatta bostadsområden ska ha 

minst en tillgång till IKT genom exempelvis via bibliotek, medborgarkontor eller postkontor. 

Stoker betonar särskilt att folkbiblioteken spelar en viktig roll när det gäller arbetet att 

motverka social exkludering. 

 "All neigboourhoods should have at least one public access point, located in places 

where people feel at ease - such as local community centres, libraries, religious 

centres, post offices, bus and train stations and shopping centres" (Stoker 2000, s. 54) 

"Alla kvarter bör ha åtminstone en offentlig knutpunkt, som förläggs där folk känner 

sig bekväma att befinna sig - till exempel kommunala inrättningar, bibliotek, 

församlingslokaler, postkontor, buss- och tågstationer och köpcentra." 

 "Whether such developments will truly make people's lives easier, or whether they are 

relatively cheap technological fixes to a more fundamental problem of lack of 

investment in the provision of traditional face to face services, is however open to 

debate." (Stoker 2000, s. 54) 

"Det är dock en öppen fråga huruvida denna utveckling är något som kommer att 

förändra människors liv, eller relativt billiga tekniska justeringar av mer 

grundläggande problem som handlar om brist på satsningar på traditionella personliga 

tjänster. 
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5) Karen M.Venturella belyser i artikeln "Disparity of Internet Access and the role of 

libraries" att bibliotekariens ansvar att förse fattiga människor med IKT blir allt viktigare ju 

större det ekonomiska och sociala klyftorna blir. IKT är kostsamt men viktigt för en 

människas möjligheter till att ta sig fram i samhället både när det gäller utbildning, 

sysselsättning och fritid. Enligt Venturella ökar gapet alarmerande mellan de som har och inte 

har tillgång till IKT: (Venturella 2000, s. 10) Fri tillgång till IKT jämnar ut ojämn tillgång till 

IKT. Venturella exemplifierar projekt som genomförts på folkbibliotek i USA med stationära 

datorplatser med internetuppkoppling och tillgång till databaser. Venturella belyser ett 

brobyggande projekt i norra Philadelphia, där 12 datorer kopplades upp till internet och 

sammalänkade till databaser. Venturella påpekar hur angeläget det är att folkbiblioteken aktivt 

arbetar för att alla invånare ska få fri tillgång till information. (Venturella 2000, s. 12) 

 "Job listings, goverment forms, information on health care and legal rights, and the 

ability to communicate with others via email are accessible using the internet." 

(Venturella 2000, s. 7) 

"Arbetsförmedling, blanketter från myndigheter, information om hälsovård och 

rättsskydd och kommunikationsmöjligheter via e-post är tillgängliga vid 

internetanvändning." 

 

5.2 År 2005: Utvalda artiklar som klassificerats med frassökning 
"digital divide" som ämnesord i databasen LISA. 

6) Svanhild Aabø (2005) börjar i artikeln "The role and value of public libraries in the age of 

digital technologies" med att referera till Castells arbete om informationsålderns framväxt. 

Hon stödjer sig mot Castells teorier om att teknologin inte utgör själva samhället utan snarare 

förkroppsligar det. Aabø ställer frågan hur bibliotektes roll förändras i takt med 

teknikutvecklingen. Metoden är litteraturstudier och Aabø menar folkbiblioteken kan påverka 

medborgarna till att bli digitalt delaktiga genom att stödja dem och handleda i IKT. För att ett 

samhälle ska förbli demokratiskt är det viktigt att alla användargrupper blir digitalt delaktiga. 

Aabø hävdar att folkbiblioteken har ett viktigt uppdrag i detta med att arbeta för att så många 

som möjligt ska bli digitalt delaktiga. 

 "Social exclusion can be conceptualised as the result for an individual of not being 

able to engage in economic, social or political life - and there is a significant overlap 

between social exclusion and poverty." (Aabø 2005, s. 208) 

"Socialt utanförskap kan begreppsliggöras som konsekvensen av en individs oförmåga 

att delta i näringsliv, umgänge eller politik - och socialt utanförskap sammanfaller till 

stor del med fattigdom." 

 "Technology does not determine the society; it embodies it. But nor does society 

determine technological innovation; it uses it” (Castells 2000, s. 5, Aabø 2005, s. 205) 

"Tekniken formar inte samhället; den förkroppsligar det. Men det är inte heller så att 

samhället formar teknikutvecklingen; det använder den." 

 

7) Stephanie Hawkins (2005) inleder artikeln ”Beyond the digital divide: issues of access and 

economics” med att påpeka att trots att användningen av IKT ökar i både yrkes- och privatliv 

är det endast en bråkdel av jordens människor som använder sig av datorer och internet. Det 

är i den ”sofistikerade informationsamhället” som den digitala klyftan börjat uppstå. Hawkins 

har i en litteraturstudie specifikt undersökt hur den digitala klyftan definieras och hur 

användbar är den i socioekonomiska förhållanden. Hawkins uppmärksammar NTIAS rapport 
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om det informationsgap som drabbar de människor som inte ha tillgång till IKT. Hon belyser 

även det ”rural penalty” vilket innebär att människor som är bosatta i glesbygd i allt högre 

utsträckning marginaliseras därför att de inte får samma tillgång till IKT som människor som 

är bosatta i staden. Hawkins poängterar precis som Mansell att det är viktigt frågan om att 

IKT ska vara tillgängligt för alla ska tas upp på politisk nivå. 

 "Much of the research on the digital divide, therefore, investigates instances of low 

ICT diffusion and adoption, thereby conceptualizing access as only physical access". 

(Hawkins 2005, s. 174) 

"Mycket av forskningen om den digitala klyftan undersöker således förekomster av 

låg IKT-spridning och -genomslag, vilket likställer tillgång med enbart fysisk 

tillgång." 

 "The technology that is transforming our lives is not the steam engine or the electric 

current of previous revolutions, but informations and communication technology, such 

as personal computers and the Internet." (Warschauerl 2003, s. 12, citerad i Hawkins 

2005, s. 171) 

"Tekniken som håller på att förändra våra liv är inte ångmaskinen eller elströmmen 

från tidigare revolutioner, utan informations- och kommunikationsteknik som 

persondatorer och Internet." 

 In the end, ICT is only a tool and cannot replace the work individuals, communities, 

and national goverments must do in order to effect significant social and economic 

change and diminish inequalities." (Hawkins 2005, s.183)  

"I slutändan är IKT bara ett redskap och kan inte ersätta det arbete som individer och 

nationella regeringar måste utföra för att åstadkomma betydande sociala och 

ekonomiska förändringar och minska ojämlikheter." 

 

8) Sjaak Hubregtse (2005) undersöker precis som Hawkins definitionen av den digitala 

klyftan i artikeln ”The digital divide within the European Union”. Hubregtse undersöker även 

de betydelsefulla skillnader i begreppet den digitala klyftan beroende på om den studeras 

utifrån ett globalt perspektiv eller specifikt inom de nationer som är medlemmar i EU. En 

definition global definition av den digitala klyftan är ett informations- och teknologiskt gap. I 

ett globalt perspektiv särskiljer Hubregtse på de nationer som använder internet och de som 

inte gör det. En definition av den digitala klyftan sett utifrån ett nationellt perspektiv omfattar 

skillnaden mellan de människor som kan använda IKT effektivt och de som inte kan det. 

Hubregtse använder sig av statistik som påvisar hur stor utsträckning nationerna som är 

medlemmar i EU använder sig av IKT. 

 "It is true that the most dramatic kind of digital divide is the global divide: some 

countries can use the internet, and others cannot, because of the simple fact that the 

indispensable technological infrastructure is missing." (Hubregste 2005, s. 165) 

"Den mest dramatiska sortens digitala klyfta är förvisso den globala klyftan: vissa 

länder kan använda internet, medan andra inte kan använda det av den enkla 

anledningen att den oumbärliga tekniska infrastrukturen saknas." 

 

9) Govindan Parayil skriver i artikeln “The digital divide and increasing returns: 

contradictions of informational capitalisim” om reflektioner kring de ekonomiska och sociala 

ojämnlikheter som uppstår i det nya informationsamhälle som byggs upp av IKT. Parayil 

hänvisar till Braithwaithe & Drahos (2000) teorier om att en ny slags informationskapitalism 

upprättas där kunskapen är råvara. Kunskapen är omsättningsbar vilket medför att det är 
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möjligt att skapa ekonomier både på global och på nationell nivå. Parayil (2005) hävdar att 

den digitala klyftan är ett symptom som orsakats av andra tekniska och ekonomiska fenomen. 

Parayil (2005) menar att forskare har en benägenhet att analysera den digitala klyftan utifrån 

ett allt för snävt perspektiv, utifrån det tekniska perspektivet och att det är viktigt att inte 

glömma det kulturella perspektivet. Den växande klyftan mellan informationsrika och 

informationsfattiga är ett allvarligt politiskt problem och informationskapitalismen började 

växa under 1970-talet. Parayil hänvisar till den etablerade observationen att en extrem 

ojämnlikhet och extrem jämnlikhet förhindrar ekonomisk tillväxt i det här fallet en växande 

ekonomi.  

 "The so-called digital divide is as much a symptom and a cause of these broader 

techno-economic phenomena, and regarding it as a simple issue of connectivity is 

simplistic and reductive." (Parayil 2005, s. 41)  

"Den så kallade digitala klyftan är lika mycket ett symptom för som en orsak till dessa 

bredare teknoekonomiska företeelser, och det är schablonmässigt och förenklat att 

betrakta den som ett rent kontaktrelaterat problem." 

 

5.3 År 2010: Utvalda artiklar som klassificerats med frassökning 
"digital divide" som ämnesord i databasen LISA. 
10) I artikeln "The Internet, Public Libraries, and the Digital Divide" redogör i en 

litteraturöversikt Bo Kinney varför internet har en betydande roll för folkbiblioteken i syfte att 

minska den digitala klyftan hos USA:s befolknings marginaliserade grupper. Med 

marginaliserade grupper syftar Kinney på afroamerikaner, icke engelskspråkiga hushåll och 

fattiga hushåll. Kinney inleder med att belysa att innebörden av begreppet den digitala klyftan 

under årets lopp förändrats, dels i takt med att tekniken utvecklats och men också att 

fenomenet kvarstår. Bidragande faktorer är: ras, språk, geografi, etnicitet, inkomst- och 

utbildingsnivå. I USA har det sedan ett par decennier tillbaka funnits en tradition av "public 

access" vilket innebär att internet ska vara tillgänglig för alla medborgare. Folkbiblioteket 

fokuserar enligt Kinney på redan på tidigare nämnda marginaliserade grupper. 

 

11) Middelton & Chambers (2010) redogör tydligt i artikeln ”Approaching digital equity: is 

wifi the new leveler?” om vilka faktorer som påverkar den digitala klyftan: kön, etnicitet, 

ålder, erfarenhet och utbildningsnivå. De har gjort en undersökning i USA där de studerar 158 

”SME-owners” (small and medium-sized enterprises = små eller medelstora företag) och 

IKT-användning. (Middleton & Chambers 2010) De hävdar att om alla hade fri tillgång till 

trådlöst nätverk skulle den digitala klyftan minskas bland minoriteter och etniska grupper 

exempelvis latinamerikaner och asiater. Ett wifi med hög hastighet är viktig för ekonomisk 

och utbildningsmässig avancering. Middleton & Chambers menar att det på sikt även skulle 

öka e-handeln på användargruppernas modersmål. 

 

12) Shirazi, Ngwenyma och Morawczynski (2010) undersöker i artikeln "ICT expansion and 

the digital divide in democratic freedoms: An analysis of the impact of ICT expansion, 

education and ICT filtering on democracy " på makronivå relationen mellan global 

expandering av IKT och hur demokratiskt utvecklar ett land är. I den snabba takt med att 

tekniken utvecklas flyttar samhällstjänster och medborgarrättigheter ut på internet. Man får 

inte heller blunda för att IKT kan användas av extremistiska rörelser som exempelvis rasister. 

Shirazi, Ngwenyma och Morawczynski, Ju mer demokratiskt ett land är ju högre grad IKT-

utveckling och mindre censur inom tele- och internettrafik. Exempelvis att Kina filtrerar bort 

Facebook och att Iran förbjöd sms-trafik. (2010). 
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 "digital citizen" Shirazi mfl (2010, s. 22) 

"digital medborgare" 

 "... ICT have been perceived as a drive to the third wave of democratization" (Shirazi 

m.fl. 2010, s. 22) 

"... IKT har uppfattats som en viktig faktor bakom den tredje demokratiseringsvågen." 

13) Vicente & López (2010) belyser funktionshindrade människor i artikeln ”A 

multimentional analysis of the disabibility digital divide: some evidence for internet use” hur 

viktigt det är att även de inkluderas i det digitala samhället. IKT har blivit en del av en 

människas dagliga liv både inom yrke, utbildning och fritid. I stället för att fördjupa sig i 

diskussionen om de som har eller inte har tillgång till dator och internetuppkoppling menar 

Vincente & López att det är viktigt att belysa faktorer som berör den digitala klyftan som att 

människor har råd med IKT, människors motivation att använda IKT, färdigheter och 

användbarhet alltså att alla människor ska kunna använda sig av IKT även vid 

funktionshinder. Den data som Vicente & López använde sig av i sin undersökning fanns 

tillgängligt i eUser (2005) som finaniserades av European Commision´s Information Society 

Technology program vars syfte var att undersöka vilka behov som användarna behövde samt 

deras attityd till IKT. I summeringen av slutsatserna fastslår Vicente & López (2010) att det 

finns en anmärkningsvärd klyfta som påvisar att hälften (35%) av de som har funktionshinder 

använder sig av IKT. Av de som inte har funktionshinder är det strax över (61%). En av 

orsakerna har en ekonomisk förklaring. Det är kostsamt med dator och internet. Även inom 

användargruppen funktionshindrade påverkar faktorer som utbildningsnivå, ålder, etnicitet 

och yrkesstatus huruvida de använder IKT eller inte. Problem med tekniken är även en stor 

bidragande faktor plus att många av de webbsidor saknar hjälpmedel för funktionshindrade, 

exempelvis tal.  

 "Over the last few years, information and communication technologies have become 

an essential part of daily life." (Vicente & López 2010, s. 48) 

"Under de senaste åren har informations- och kommunikationstekniker blivit en viktig 

del av vardagen." 

 "...Socioeconomic factors by the themselves do not account for the differences in 

attitudes between people with disabilites and individuals without them." (Vicente & 

López 2010, s. 59) 

"Enbart socioekonomiska faktorer förklarar inte skillnader i attityder hos människor 

med och utan funktionshinder." 

 

14) Wielicki & Arendt (2010) skriver i "A knowledge-driven shift in perception of ICT 

implementation barriers: Comparative study of US and European SMEs". (SME = små- och 

medelstora företag) i USA, Spanien, Portugal och Polen. Beroende på hur moget företaget är 

uppfattas olika företag olika problem med att få tekniken att fungera ju mer utvecklad eller 

kunskapsdriven en ekonomi är. Ju mognare ett företag är ju större fokus på långsiktiga 

problem (som exempelvis kompetensutveckling och IT-strategi ) och desto mindre fokus på 

mer kortsiktiga problem. (Exempelvis kapital för investeringar.) Med mognad menar Wielicki 

& Arendt (2010) ett företags förhållningssätt, kunskap och inställning till att använda sig av 

IKT och det mäts i tre etablerade mått av teknisk mognad: TAI (Technology Achievement 

Index), KEI (Knowledge Economy Index) och NRI (Network readyness index) 

 

 "The digital divide is a multidimensional phenomen that emerged as a consequence of 

the information society concept." (Wielicki & Aredt 2010, s. 162) 
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"Den digitala klyftan är en multidimensionell företeelse som har vuxit fram från 

begreppet informationssamhälle." 

 "... the divide created between those individuals, firms, institutions, regions, and 

societies that have the material and cultural conditions to operate in the digital world, 

and those who cannot adapt to the speed of change." (Castells 2002, Wielicki & 

Arendt 2010, s. 163) 

"... klyftan som uppstått mellan de individer, företag, organisationer, regioner och 

samhällen som har de materiella och kulturella förutsättningar för att verka i den 

digitala världen och de som inte kan anpassa sig för att hänga med i utvecklingen." 
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6 Analys 
I avsnitt 6.1 anges ett antal citat som överensstämmer med Castells teorier. Eftersom all 

litteratur som analyserats är akademisk litteratur vilket innebär kvalitetsgranskats i allmänhet 

av sakkunniga forskare går inte att komma ifrån att de fenomen som undersökts och studerats 

utifrån en likartad kontext och perspektiv. Värt att notera är att första sökträffen med sökordet 

"digital divide" gav en träff under år 1998. Sökord som tidigare använts är "internet 

dropouts". Det var svårare att hitta relevanta sökträffar under år 1990 i LISA. Jag använde 

sökordorden "information poor", "information divide" och "information inequality" bland 

annat.  

 

6.1 Tre analysenheter 

I analysdelen behandlar jag det insamlade materialet utifrån följande punkter. 

 Informationella revolutionen liknar Castells (1999) med den snabba digitaliseringen 

av samhället vilket innebär en rad förändringar i människans sätt att leva, verka, 

umgås, utvecklas och dö. Samhällstjänster och service digitaliseras och genom online-

tjänster. Umgänge och kommunikation, både privat och i yrkeslivet sker genom 

användning av IKT. Den nya tekniken ställer nya krav på människans sätt att söka, 

värdera och tillämpa information. 

 Flödesrummet 

I takt med teknikutvecklingen förändras rummet socialt - det innebär att en slags icke 

fysisk plats, tidsrymd utan gränser där plats och avstånd saknar betydelse. Denna rymd 

hålls uppe av ett nätverk av noder. Platsbundna aktiviteter som till exempel 

bankärenden flyttar ut i detta flödesrum ifrån det fysiska rummet. (Castells 1999) 

 Digitala klyftan 

Människor som står utanför det digitala samhället marginaliseras. Faktorer som bidrar 

till den digitala klyftan är etnicitet, socioekonomisk status, genus, ålder och geografi. 

(Castells 2002) Den digitala klyftan delas in i tre olika kategorier: den globala klyftan, 

den tekniska klyftan och kunskapsklyftan. 

 

6.2 Analys av relevanta citat ifrån empirin 
Här sammanställs alla citat som relaterar till Castells teorier om: den informationella 

revolutionen, flödesrummet och den digitala klyftan. (Se teoriavsnittet för närmare 

förklaring.) Nedanstående återges citat med kommentarer. 
 

1) Citat från artiklarna som påvisar att det skett en förskjutning i teorierna om den 

digitala klyftan som överenstämmer med Castells teorier om den digitala klyftan. 

 "...'digital divide' covers a range of different circumstances". (Cawkell 2000, s. 55) 

"...'digital klyfta' täcker en mängd olika omständigheter". 

o Detta är inget direktcitat till Castells defintion. Det kan tolkas  som att det finns 

gemensamma beröringspunkter med att den digitala klyftan omfattar mera än 

att ha eller inte ha tillgång till IKT. 

 “The hypothesis tests the idea that 'the digital divide' represents not only different 

levels of use and adoption of information technologies among the different social 

categories, but the gaps widen over time as disadvantaged groups become increasingly 
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behind.” (Blanks Hindman 2000, s. 552) 

"Hypotesen testar tanken att 'den digitala klyftan' inte bara representerar olika grader 

av hur olika sociala skikt nyttjar och tar till sig informationsteknologi, utan att klyftor 

vidgas med tiden allteftersom sämre bemedlade grupper blir mer och mer eftersatta." 

o En möjlig tolkning är att detta citat överensstämmer med att Castells teorier 

om att den digitala klyftan är mångfacetterad och att det är möjligt att dela upp 

klyftan i olika områden som global, teknisk och kunskapsmässig. Castells 

(1998) 

 "The so-called digital divide is as much a symptom and a cause of these broader 

techno-economic phenomena, and regarding it as a simple issue of connectivity is 

simplistic and reductive." (Parayil 2005, s. 41)  

"Den så kallade digitala klyftan är lika mycket ett symptom för som en orsak till dessa 

bredare teknoekonomiska företeelser, och det är schablonmässigt och förenklat att 

betrakta den som ett rent kontaktrelaterat problem." 

o Precis som tidigare tyder detta på likhet med Castells sätt av att ytterligare dela 

upp den digitala klyftan. I grund och botten kan det tolkas  som att Castells är 

av åsikten att den digitala klyftan är en följd av sociala skillnader i 

utbildningsnivå och ekonomi. 

 "Much of the research on the digital divide, therefore, investigates instances of low 

ICT diffusion and adoption, thereby conceptualizing access as only physical access". 

(Hawkins 2005, s. 174) 

"Mycket av forskningen om den digitala klyftan undersöker således förekomster av 

låg IKT-spridning och -genomslag, vilket likställer tillgång med enbart fysisk 

tillgång." 

o I detta citat är det möjligt att dra paraleller med hur Castells poängterar vikten 

av det livslånga lärandet. Att människan ständigt måste vara beredd på att lära 

om och på nytt i takt med att tekniken utvecklas. 

 "The digital divide is a multidimensional phenomen that emerged as a consequence of 

the information society concept." (Wielicki & Aredt 2010, s. 162) 

"Den digitala klyftan är en multidimensionell företeelse som har vuxit fram från 

begreppet informationssamhälle." 

o Detta citat har likheter med Castells uppdelning av den digitala klyftan, att det 

finns flera förgreningar.Framför allt att den digitala klyftan sträcker sig längre än att 

ha eller inte ha tillgång till IKT.  

 

2) Castells teorier, vad finns i artiklarna som överensstämmer med: 

flödesrummet 

 "All neigboourhoods should have at least one public access point, located in places 

where people feel at ease - such as local community centres, libraries, religious 

centres, post offices, bus and train stations and shopping centres" (Stoker 2000, s. 54) 

"Alla kvarter bör ha åtminstone en offentlig knutpunkt, som förläggs där folk känner 

sig bekväma att befinna sig - till exempel kommunala inrättningar, bibliotek, 

församlingslokaler, postkontor, buss- och tågstationer och köpcentra." 
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o De noder, knutpunkter som Castells (1998) förespråkar kan tolkas om att det  

återfinns i detta citat. Dock är knutpunkterna inte de stora universitetsområden 

och megastäderna utan i mindre skala. Där de samhällsinstitutionerna blir till 

knutpunkter, dir invånarna kan bege sig för att få tillgång till IKT. 

 

3) Informationella revolutionen 

 "The technology that is transforming our lives is not the steam engine or the electric 

current of previous revolutions, but informations and communication technology, such 

as personal computers and the Internet." (Warschauerl 2003, s. 12, citerad i Hawkins 

2005, s. 171) 

"Tekniken som håller på att förändra våra liv är inte ångmaskinen eller elströmmen 

från tidigare revolutioner, utan informations- och kommunikationsteknik som 

persondatorer och Internet." 

o Detta citat kan tolkas som att IKT-tekniken förändrar människors arbets- och 

privatliv.  

 

 "Social exclusion can be conceptualised as the result for an individual of not being 

able to engage in economic, social or political life - and there is a significant overlap 

between social exclusion and poverty." (Aabø 2005, s. 208) 

"Socialt utanförskap kan begreppsliggöras som konsekvensen av en individs oförmåga 

att delta i näringsliv, umgänge eller politik - och socialt utanförskap sammanfaller till 

stor del med fattigdom." 

 

o Det kan tolkas som att personer som inte kan ta till sig IKT av olika 

anledningar marginaliseras. Det som tidigare varit möjligt att utföra genom ett 

fysiskt besök försvåras att genomföras om kunskaper i IKT saknas. 

 "Over the last few years, information and communication technologies have become 

an essential part of daily life." (Vicente & López 2010, s. 48) 

"Under de senaste åren har informations- och kommunikationstekniker blivit en viktig 

del av vardagen." 

o Detta citat kan tolkas som att på några år har IKT blivit vardagsteknik. Det är 

även möjligt tolka paralleller med hur snabbt samhället digitaliseras vilket 

Castells benämner som ett av den informationella revolutionens kännetecken. 

 "digital citizen" Shirazi mfl (2010, s. 22) 

"digital medborgare" 

o Det kan tolkas som det som att IKT är något som är angeläget för alla 

medborgare i samhället. 

 "... ICT have been perceived as a drive to the third wave of democratization" (Shirazi 

m.fl. 2010, s. 22) 

"... IKT har uppfattats som en viktig faktor bakom den tredje demokratiseringsvågen." 

o Detta citat kan tolkas som att det anspelar på att IKT är en angelägenhet för att 

kunna verka i det demokratiska, industrialiserade samhället. 
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 "Job listings, goverment forms, information on health care and legal rights, and the 

ability to communicate with others via email are accessible using the internet." 

(Venturella 2000, s. 7) 

"Arbetsförmedling, blanketter från myndigheter, information om hälsovård och 

rättsskydd och kommunikationsmöjligheter via e-post är tillgängliga vid 

internetanvändning." 

o Detta citat anspelar på att den samhällsservice som tidigare varit platsbundet 

och skett analogt har blivit digitalt.  

  

4) Citat från artiklarna som har likheter och eller är direkt citat av Castells teorier om 

den digitala klyftan 

 "It is true that the most dramatic kind of digital divide is the global divide: some 

countries can use the internet, and others cannot, because of the simple fact that the 

indispensable technological infrastructure is missing." (Hubregste 2005, s. 165) 

"Den mest dramatiska sortens digitala klyfta är förvisso den globala klyftan: vissa 

länder kan använda internet, medan andra inte kan använda det av den enkla 

anledningen att den oumbärliga tekniska infrastrukturen saknas." 

o Det kan tolkas som att Hubregste (2005) belyser den gren som Castells 

definierar som den globala digitala klyftan.  

 "Technology does not determine the society; it embodies it. But nor does society 

determine technological innovation; it uses it” (Castells 2000, s. 5, Aabø 2005, s. 205) 

"Tekniken formar inte samhället; den förkroppsligar det. Men det är inte heller så att 

samhället formar teknikutvecklingen; det använder den." 

o Detta direktcitat kan tolkas som att Aabø (2005) har använt för att styrka den 

snabba teknikutvecklingen och hur den påverkar människors liv. 

 "... the divide created between those individuals, firms, institutions, regions, and 

societies that have the material and cultural conditions to operate in the digital world, 

and those who cannot adapt to the speed of change." (Castells 2002, Wielicki & 

Arendt 2010, s. 163) 

"... klyftan som uppstått mellan de individer, företag, organisationer, regioner och 

samhällen som har de materiella och kulturella förutsättningar för att verka i den 

digitala världen och de som inte kan anpassa sig för att hänga med i utvecklingen." 

o Det kan tolkas som att Wielicki & Arendt (2010) lyfter fram hur samhällets 

struktur förändras i takt med att tekniken utvecklas. 

 

5) Citat från artiklarna som uppvisar skillnader från Castells teorier 

 Although the digital revolution is expected to result in some changes among corporate 

and political elites, there is also reason to expect a continuation of satus quo." (Blanks 

Hindman 2000, s. 549) " 

Även om den digitala revolutionen förmodas orsaka förändringar bland den 

industriella och politiska eliten, så finns det även anledning att förvänta sig att nuläget 

fortsätter." 
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o Det kan tolkas som att betydelsen och nyttan av den snabba tekniska tekniska 

utvecklingen tonas ner. Antyder även att IKT endast påverkar en liten gynnad 

grupp människor.  

 In the end, ICT is only a tool and cannot replace the work individuals, communities, 

and national goverments must do in order to effect significant social and economic 

change and diminish inequalities." (Hawkins 2005, s.183)  

"I slutändan är IKT bara ett redskap och kan inte ersätta det arbete som individer och 

nationella regeringar måste utföra för att åstadkomma betydande sociala och 

ekonomiska förändringar och minska ojämlikheter." 

o Det kan tolkas om att författaren inte betraktar IKT som en revolution, vilket 

Castells gör. Snarare är IKT ett redskap och individer och regeringars arbete 

förblir det som är vikigt. 

 "Whether such developments will truly make people's lives easier, or whether they are 

relatively cheap technological fixes to a more fundamental problem of lack of 

investment in the provision of traditional face to face services, is however open to 

debate." (Stoker 2000, s. 54) 

"Det är dock en öppen fråga huruvida denna utveckling är något som kommer att 

förändra människors liv, eller relativt billiga tekniska justeringar av mer 

grundläggande problem som handlar om brist på satsningar på traditionella personliga 

tjänster. 

o Liksom ovanstående citat kan detta tolkas som att författaren nedtonar, eller 

åtminstone ifrågasätter, betydelsen av aktuell IKT-utveckling. 

 "...Socioeconomic factors by the themselves do not account for the differences in 

attitudes between people with disabilites and individuals without them." (Vicente & 

López 2010, s. 59) 

"Enbart socioekonomiska faktorer förklarar inte skillnader i attityder hos människor 

med och utan funktionshinder." 

o En anmärkingsvärd skillnad är att Castells inte tar upp gruppen funktionshindrade i 

sina Nätverksamhällets framväxt band 1och Internetgalaxen: reflektioner om 

Internet, ekonomi och samhälle. Det är möjligt att tolkas som att denna grupp inte 

är relevant i hans teorier. 
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7 Diskussion 

I avsnitt 7 diskussion reflekterar jag över resultaten och vilken betydelse det kan komma att 

ha inför vidare forskning. Uppsatsens syfte var att undersöka den digitala klyftan, hur de 

förklaras och definieras i de utvalda artiklarna som sökt fram i LISA. Jag var intresserad av att 

jämföra detta med Castells teorier om den digitala klyftan och undersöka om hans teorier 

fortfarande kan vara relevanta i dagens läge samt om det skett någon förändring i definitionen 

av den digitala klyftan. Det är viktigt att påpeka att det är ett litet utsnitt av IKT:s historia som 

jag studerat. Fokuset är riktat mot tio år före och tio år efter millennieskiftet. Internets snabba 

men ojämna spridning över de industrialiserade samhällena. Jag återknyter här till de 

frågeställningar som finns i inledningen av uppsatsen: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det hos Castells teorier om den digitala klyftan och 

motsvarande teorier som finns i det empirirska materialet som studerats i 

undersökningen? 

Enligt Castells (1998) beror den digitala klyftan på följande faktorer: etnicitet, 

socioekonomisk status, genus, ålder och geografi. I grund och botten hävdar Castells (1998) 

att den digitala klyftan är ett kunskapsgap. Den uppfattningen delas med: Hindman (2000), 

Aabø (2005), Venturella (2000) och Middelton & Chambers (2010). En möjlig tankegång är 

att flera av dessa artikelförfattare, precis som Castells, baserar sina teorier om den digitala 

klyftan på NTIAs rapport. Artikelförfattare som refererar till NTIA:s rapport är Parker (2000), 

Middleton & Chambers (2010) och Hawkins (2005). NTIAS är en federal myndighet i USA 

som verkar inom telekommunikationspolitiken. 

 

I artiklaran fanns få citat som direkt citerar till Castells teorier om flödesrummet, tidlöstid och 

den digitala klyftan. Det kan tolkas som att det finns vissa gemensamma beröringspunkter 

med ”the rural penalty” (Hindman 2000) och Castells benämning av flödesrummet. Främst 

syftar jag på det utanförskap och marginalisering som människor som bor på glesbygden och 

inte har möjlighet till IKT. I de artiklar (Cawkell 2000, Venturella 2000) har syftet 

uttryckligen varit att "definiera" den digitala klyftan eller som (Middleton & Chambers (2010) 

och Vicente & López (2010) studera den digitala klyftan utifrån en viss användargrupp. Där 

har det inte varit aktuellt att definiera begrepp som överensstämmer med Castells (1999) 

begrepp "tidlös tid" och "flödesrum".  

 

Det finns följande likheter mellan dessa forskares förklaringar och Castells förklaringar: 

 Liknade användargrupper (ålder, utbildningsnivå, ekonomiskt och geografiskt) som 

riskerar att ställas utanför  

 Personer som bor i glesbygd marginalseras på grund av bristande räckvidd av 

bredbandet. 

 Den digitala klyftan sträcker sig längre än att ha eller inte ha tillgång till IKT och 

förklaras som mångfacetterad och mångbottnad. Den digitala klyftan kan studera ut i 

från olika perspektiv som pedagogiskt, geografiskt, sociologiskt och tekniskt. 

Den största skillnaden mellan artikelförfattarna och Castells teorier om den digitala klyftan är 

vissa av artikelförfattarna Blanks Hindman (2000), Vicente & López (2010), Hawkins (2005) 

och Stoker (2000) tonar ner det revolutioneära med den snabba tekniktuvecklingen. Enligt 

dessa artikelförfattares synsätt förblir grundläggande element som personliga tjänster och 

mänsklig interaktion viktiga neståndsdelar i samhällsutvecklingen. IKT är enligt 

artikelförfattarna ett redskap.  
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 På vilket sätt har det i den akademiska diskursen skett någon utveckling eller 

förändring i begreppets omfattning och innebörd i de femårs intervaller under åren 

1990-2010? Hur väl överensstämmer denna utveckling med Castells teorier om den 

informationella revolutionen? 

 

Definitionen har under tidsperioden vidareutvecklas till att inte enbart omfatta de som har 

tillgång eller inte utan snarare till på vilket sätt människor tillämpar IKT samt hur djupa deras 

kunskaper är. Det kan uppfattas som att det även skett en förskjutning i forskarnas inställning 

kring tillvägagångssätt att överbygga den digitala klyftan. Från att i början under 2000-talet 

att förse människor med dator och internetuppkoppling till att handleda, uppmuntra och få 

dem att inse vikten med att kunna ta del av samhällets service digitalt. De faktorer som 

påverkar den digitala klyftan är utbildningsnivå, klasstillhörighet och hushållsekonomi. 

 

Det finns en förändring i förklarande faktorer av den digitala klyftan. I början av 2000 

påträffades även faktorer som kön och ålder. (Castells 1999) I senare referenser omnämns de 

inte. Jag finner det rimligt att det är möjligt att det existerar en digital klyfta oavsett ålder och 

kön eftersom de tyngsta faktorerna är utbildningsnivå, klasstillhörighet och ekonomi. Det kan 

tolkas som att folkbibliotekens roll i överbyggandet av den digitala klyftan växer i takt med 

teknikutvecklingen. Denna hypotes stöds av bl.a. Venturella (2000), Kinney (2010) och 

Stoker (2000). 

 

Cawkell (2000) påpekar att "the digital divide" var det nya begreppet som ersätter 

informationsrikedom och informationsfattigdom. Eftersom begreppet den digitala klyftan 

började användas 1998 av NTIA har den digitala klyftans innebörd tidigare handlat om 

informationsklyftor. Motsvarande term för internet tycks ha varit telekommuniation. 

Wielicki & Arendt (2010) refererar direkt till Castells defintion av den digitala klyftan och 

lyfter fram att den digitala klyftan är en klyfta mellan individer, firmor, instutioner, regioner 

som har tillgång och kunskap om IKT och kan verka i den digitala världen. Dock innehåller 

båda begreppen kunskapsgap och den andra vågens digitala klyfta samma innebörd. Till 

skillnad från fokusering på att ha eller inte ha tillgång till tekniken fokuseras det istället på hur 

och vilka färdigheter som krävs för förståelse, kunskap och tillämpning av IKT. En möjlig 

bakomliggande förklaring skulle kunna vara konsensus, att de har samma referensramar samt 

att de vistas inom likartade sammanhang, akademisk universitetsmiljö. 

 

Ett förslag på att tillämpa Castells teorier i ett mindre perspektiv är att likställa de 

folkbibliotek, både huvudbibliotek och filialer med noder och knutpunkter. På biblioteken 

finns ändamålsenlig utrustning samt handledande personal som vid behov hjälpa användarna 

att använda IKT. Att läsa e-böcker fordrar även en viss digital kompetens. Folkbiblioteket är 

tillgängligt både i det som Castells kallar i flödesrummet genom att biblioteket katalog är 

tillgänglig via Opac, samt övriga tjänster som biblioteket erbjuder exempelvis uppkoppling 

till databaser och olika nedladdningstjänster. De människor som har svårt att utföra sina 

ärenden online hemifrån kan få möjlighet att göra det på biblioteket. Att avveckla 

biblioteksfilialer skulle vara det samma som att kapa av de noder som upprätthåller 

möjligheterna för användargrupper att verka i flödesrummet. Forskare som poängterar vikten 

av att folkbibliotek som viktiga faktorer i arbetet att motverka sen digitala klyftan är 

exempelvis: Hubregste (2005), Aabø (2005) och Kinney (2010) 

 

Hubregste (2005, s. 170): "In the meantime - this as a warning and an advice - as long as there 

is up-to-date Digital informational Society, in order to provide every citizen of the EU (and of 

the world at large) adequately with information, libraries should not be closed or neglected." 
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Informationssamhället är en följd av den informationella revolutionen trots att det funnits 

information av olika slag långt innan. Den informationella revolutionen innebar enligt 

Castells (1998) att fokuset från kunskapen och informationen förskjuts till hur information 

och kunskap behandlas, bearbetas och tillämpas samt tillgänglighet av information. För att ha 

en chans att kunna leva, verka och utvecklas i informationssamhället krävs det att människan 

betraktar lärandet som en livslång process. (Aabø 2005) Det livslånga lärandet är en viktig 

avgörande faktor när det gäller att kunna tillämpa ny teknik. Det överensstämmer väl med 

Castells teorier om att lära om och att lära nytt. Ingen människa föds med kunskaper i IKT 

utan det lärs in under livets gång. De som inte lär sig hantera IKT riskerar att hamna utan för 

det som Castells benämner som flödesrum och tidlöstid.   

 

En stor förändring är att IKT blivit portabel med hjälp av smartphones och bärbara datorer. Vi 

bär med oss tekniken och är i ännu högre grad uppkopplade. Förändringen stämmer överens 

med det som Castells benämner som att vi befinner oss i flödesrummet. Den digitala klyftan 

kvarstår men den förändras och förgrenas ytterligare. Så länge alla länder inte är digitaliserade 

kommer det som Castells benämner den globala klyftan att kvarstå. Likaså den tekniska 

klyftan och kunskapsklyftan. I de områden där det finns ojämna IKT-kunskaper kommer det 

finnas informationsklyfta. Klyftan kommer behandla hur snabbt en människa får tillgång till 

information och på vilket sätt en människa kan söka, sålla, värdera och tillämpa information. 

Vidare är ett perspektiv av den digitala klyftan hur och vad som konsumeras via internet. 

Människor som är uppkopplade var de än befinner sig snabbare får tillgång till information. 

"Digitalt medborgarskap" och betoning av vikten att det finns offentliga institutioner som 

bibliotek där människor kan använda internet är en tendens på att det som Castells benämner 

den informaitonella revolutionen faktiskt gör sig gällande. För att inte utestängas ur 

arbetsmarknaden exempelvis krävs e-post (Venturella 2000). Enligt Aabø (2005) är tillgång 

till IKT en demokratisk fråga. 

 

Eftersom artiklarna söktes fram i LISA med hjälp av de sökstrategier som redovisas i 

metodavsnittet medför det risk för bortfall av intressanta artiklar som publicerats under andra 

år än de tidsintervaller. Det är anmärkningsvärt att det finns mycket mer än det som finns att 

söka fram i LISA med de använda sökstrategierna. Vidare är det oundvikligt att inte föra en 

reflektion över valet av sökord. Möjligtvis finns det flera relevanta artiklar som inte är 

återfinnbara på sökordet "digital divide". Castells använder dock själv termen "digitala 

klyftan" (snarare än "informationsklyfta", "informationsfattigdom", "informationell 

ojämlikhet" el. dyl.) och det kan antagas att forskare som direkt knyter an till Castells också 

använder denna terminologi. Att undersöka resultat från närliggande sökord vore givetvis 

intressant, men faller utanför denna uppsats avgränsningar. 

 

I de valda artiklarna finner jag flera tendenser som påvisar att stora delar samhällsservice och 

tjänster flyttat ut till det som Castells (1998) benämner flödesrum. I analysen hittades det inga 

citat som är direkta eller närliggande till det som Castells benämner med ”tidlös tid”. Jag 

uppfattar det som att tidlös tid inte är ett vetenskapligt etablerat begrepp vilket medför att 

forskare inte känner till det som begrepp eller aktivt väljer att inte använda sig av det 

Ytterligare en hypotes är att begreppet tidlös tid faller utanför de utvalda artiklarnas syften 

vilket medför att det inte är relevant att behandla begreppet.  
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8 Sammanfattning 
Att stå utanför det digitaliserade samhället är ett demokratiskt problem. Dels ställs man 

utanför den samhällsservice som tillhandahålls genom internet vilket medför marginalisering.  

Uppsatsens syfte var att undersöka den digitala klyftan i de utvalda artiklarna som sökts fram i 

databasen LISA. Dessa artiklar studerades för att undersöka vilka likheter och skillnader som 

som fanns i jämförelse med Castells teorier av flödesrummet, den informationella 

revolutionen och Castells egna teorier om den digitala klyftan. Frågeställningarna var: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns hos Castells teorier den digitala klyftan och 

motsvarande teorier som finns i det empirirska materialet som studerats i 

undersökningen? 

 

 På vilket sätt har det i den akademiska diskursen skett någon utveckling eller 

förändring i begreppets omfattning och innebörd i de femårs intervaller under åren 

1990-2010? Hur väl överensstämmer denna utveckling med Castells teorier om den 

informationella revolutionen? 
 

Undersökningen gjordes med hjälp av litteraturstudier och sökningar i databasen LISA. 

Sökningarna har gjorts inom tidsintervallet 1990-2010. För att öka förförståelsen om den 

digitala klyftan gjorde jag en mindre undersökning som jag redogör för i litteraturöversikten i 

avsnitt 2. Den digitala klyftan har studerats utifrån olika perspektiv exempelvis geografiskt, 

ekonomiskt, sociologiskt och pedagogiskt. Det har skett en utveckling i den digitala klyftan. 

Från att ha omfattat de som har eller inte har tillgång till datorer och internet till en förgrening 

då den digitala klyftan vilket innebär att den delas in i flera områden. 

 

Castells delar in den digitala klyftan i tre digitala klyftor: den globala klyftan, den tekniska 

klyftan och kunskapsklyftan. Flödesrummet är enligt Castells motsatsen till platsrummet 

vilket innebär att det är ett icke fysiskt rum dit den platsbundna aktiviterna flyttas. Castells 

teorier om den informationenlla revolutionen är att det skett ett paradigmskifte. Information 

har blivit till råvara i ett samhälle som består av nätverk. Dessa nätverk bärs upp av växande 

globala ekonomier. Integrationen mellan människa och information blir starkare och datorer 

och intenet har blivit till vardags teknik i de industrialisersde länderna.  

 

I analysen belyses och analyseras de citat ifrån artiklarna som överensstämmer med eller 

skiljer sig från Castells teorier om den digitala klyftan, den informationella revolutionen och 

flödesrummet. Analysen av resultaten påvisar att artikelförfattarnas teorier om den digitala 

klyftan både skiljer sig och överenstämmer med Castells teorier om den digitala klyftan. 

Definitionerna av den digitala klyftan liknar i flera fall varandra. Författarna påvisar även 

modeller som, i likhet med Castells, förklarar den digitala klyftan i termer av klass, etnicitet, 

geografi, utbildningsnivå mm. Däremot har några författare invändningar mot termen "den 

informationella revolutionen". Medan vissa författare, liksom Castells, ser IKT som ett 

revolutionerande teknikområde - i bemärkelsen att IKT i grunden kommer att förändra 

samhället och våra liv - uppvisar andra författare en något mer återhållsam syn där IKT 

visserligen erkänns som ett viktigt redskap men där grundläggande element som personliga 

tjänster och fysiska möten förblir viktiga för samhällsutvecklingen. 
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9 Slutsats och förslag till vidare forskning  
Den har uppsatsen är i sig ett bevis på att Castells teorier ifrån millennieskiftet fortfarande är 

relevanta. All empiri har samlats in genom databassökning och nedladdning av digitala 

dokument. Nedladdningen har kunnat skett i stort sett när som helst på dygnet. Jag har använt 

mig av stora delar av det digitala universitetsbibliotekets service och resurser utan att jag 

besökt biblioteket fysiskt. Utkast till uppsatsen har i stora drag författats utanför sedvanlig 

kontorstid. (Kvällar, helger och tidig morgon) Därmed inte sagt att Castells teorier är 

fullständigt korrekta helt och hållet. 

 

Det finns ytterligare tendenser på hur forskare förespråkar vikten av tillgängligt folkbibliotek 

för medborgarna. (Aabø 2005, Hubregste 2005 och Parayil 2005) De påtalar vikten av 

närhetsprincipen och tillgång till IKT samt handledning för dem som önskar. I skrivande 

stund, i slutet av år 2013 är människor i större grad mobilt uppkopplade än under den 

tidsintervall som studerats. Det om något är ett tecken på att Castells teorier fortfarande är av 

relevans.  

 

Förslag till vidare forskning: 

 En framtida forskning kan vara att undersöka teorier och tendenser som motsäger 

Castells teorier.  

 Studie av hur folkbibliotek uppfattar Castells teorier. 

 Studie av hur väl Castells teorier överensstämmer med dagstidningar och 

facktidskrifter. 

Den digitala klyftans innebörd och betydelse förändras i samma takt som tekniken utvecklas. 

Detta poängterar hur viktigt det är att man inte nöjer sig med att förse offentliga inrättningar 

med datorer och kunnig personal. Viktigt är även att personalen vidareutbildas i takt med 

utvecklingen samt att de får förförståelse för hur den digitala klyftan förändras.  

 

Manuel Castells författade dessa teorier för strax över tio år sedan. Han förespråkade hur 

människans livsstil - att arbeta, verka och umgås - kommer att förändras i takt med att IKT-

tekniken utvecklas. Dock är det relevant att ställa frågan om det har skett av frivillighet eller 

av tvång och påtryckningar utifrån. Begrepp som e-medborgarskap och digital inkludering bär 

på undertoner att det gäller alla människor som lever i det industrialiserade samhället. Oavsett 

inställning och personliga motiv krävs det kunskaper i IKT och kunskapskraven förändras 

med tiden. 

 



 

 

  

Källor 
Aabø, Svanhild (2005). The role and value of public libraries in the age of digital 

technologies, Journal of Librarianship and Information Science, vol. 37, no.4, s.205-211. 

 

Abbey, Ruth. & Hyde, Sarah. (2009). No country for older people? Age and digital divide, 

Journal of Information Communications & Ethics in Society, vol. 7, no. 4, s.225-242. 

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Cabanero-Johnson, Paz, Susan & Berge, Zane (2009). Digital natives: back to the future of 

microworlds in a corporate learning organization, The Learning Organization, vol. 16, no. 4, 

s. 290-297. 

 

Cawkell, Tony (2001). Sociotechnology: the digital divide, Journal of Information Science, 

vol. 27, no. 1, s. 55-60. 

 

Castells, Manuel (1999). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 1, 

Nätverkssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos 

 
 

Castells, Manuel (2000). Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 2, 

Identitetens makt. Göteborg: Daidalos 

 

Castells, Manuel (2002). Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle. 

Göteborg: Daidalos ( s.251-256) 

 

van Dijk, Jan A.G.M. (2006). The network society: social aspects of new media. 2. ed. 

London: Sage (s.177-186) 

 

van Dijk, Jan A.G.M. (1999), The one-dimensional network society of Manuel Castells, New 

Media and Society, vol. 1, no. 1, s. 127-39. 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik 

 

Gadamer, Hans-Georg (1997). Sanning och metod: i urval. Göteborg: Daidalos 

 

Hafkin, Nancy J. & Huyer, Sophia. (2006). Cinderella or Cyberella? Empowering Women in 

the Knowledge Society, Kumarian Books, Sterling 

 

Haider Jutta. & Bawden David (2007). Concepts of "information poverty" in LIS: a discourse 

analysis, Journal of Documentation, vol. 63, no. 4, s. 534-557. 

 

Hawkins, Stephanie (2005). Beyond the digital divide: issues of access and economics, The 

Canadian Journal of Information and Library Science, vol. 2, s. 172-189. 

 



 

 

Hindman, Douglas Blanks (2000). The Rural-Urban Digital Divide, Journalism & Mass 

Communication Quarterl, vol. 77, no. 36, s. 549-560. 

 

Hubregtse, Sjaak (2005). The digital divide within the European Union, New Library World, 

vol. 106, no. 1210-1211), s. 164-172. 

 

Hull, Barbara (2001). Can librarians help to overcome the social barrier to access?, New 

Library World, vol. 102, no.1169, s.382-388 

 

Jaeger, Paul T., Bertot, John Carlo., Thompson, Kim M., Katz, Sarah M., & DeCoster, 

Elizabeth J. (2012). The intersection of public policy and public access: digital divides, digital 

literacy, digital inclusion, and public libraries, Public Library Quarterly, vol. 31, no.1, s. 1-20. 

 

Kinney, Bob (2010). The Internet, Public Libraries, and the Digital Divide, Public Library 

Quarterly, Public Library Quarterly, vol. 29, no.2, s. 104-161. 

 

Klecun, Ela (2008). Brining the lost sheep into the fold: questioning the discourse of the 

digital divide, Information Technology & People, vol. 21, no.3, s. 267-282. 

 

Mansell, Robin (2010). The information society and ICT policy: A critique of the mainstream 

vision and an alternative research framework, Journal of Information, Communication & 

Ethics in Society, vol. 8, no.1, s. 22-41. 

 

Middleton, Karen L. & Chambers, Valerie (2010). Approaching digital equity: is wifi the new 

leveler?, Information Technology & People, vol. 23, no.1, s.4-22. 

 

Nationalencyklopedin (NE) (2014). IT. http://www.ne.se/lang/it/214244 [2014-01-25]. 

 

Parayil, Govindan (2005). The digital divide and the increasing returns: contradicitons of 

informational capitalism, The information society, vol. 21, s. 41-51.  

 

Parker, Edwin B. (2000). Closing the digital divide in rural America, Telecommunications 

Policy, vol. 24, s.281-290. 

 

Ramos Javier. & Ballell, Paula. (2009). Globalisation, new technologies (ICTs) and dual 

labour markets: the case of Europe, Journal of Information, Communications & Ethics in 

Society, vol. 7, no. 4, s.258-279. 

 

Selwyn, Neil. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital 

divide. new media & society, vol. 6, no. 3, s. 341-362. 

 

Shirazi, Farid, Ngwenyama, Ojelanki & Morawczynski, Olga (2010). ICT expansion and the 

digital divide in democratic freedoms: An analysis of the impact of ICT expansion, education 

and ICT filtering on democracy , Telematics and Informatics, vol. 27, s. 21-31. 

 

Stoker, David (2000). Social Exclusion, 'Joined-Up Government', Public Libraries and the 

Internet, Journal of Librarianship and Information Science, vol. 32, no.2, s. 53-55. 

 

 



 

 

Venturella, Karen M. (2000) Disparity of Internet Access and the role of libraries, Journal of 

Religious & Theological Information, vol. 3, no.1, s. 5-18. 

 

Vicente, María Rosalía & López, Ana Jesús (2010). A multimentional analysis of the 

disabibility digital divide: some evidence for internet use，The Information Society, vol. 26, s. 

48-64. 

 

Wielicki, Tom & Lukasz, Arendt (2010). A knowledge-driven shift in perception of ICT 

implementation barriers: Comparative study of US and European SMEs, Journal of 

information Science, vol. 36, no.2, s. 162-174. 

 

Yu, Liangzhi (2006). Understanding information inequality: Making sense of literature of the 

information and digital divides, Journal of Librarianship and Information Science, vol. 38, 

no. 4, s. 229-252. 

 

Yu, Liangzhi (2011). The divided views of the information and digital divides. a call for the 

integrative theories of information inequality, Journal of Information Science, vol. 38, no.4, s. 

229-252. 

 



 

 
 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

kv@lnu.se 

Lnu.se/kv 

 

 

 

 

 


