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Förord
Den här studien har sin upprinnelse i ett uppdrag från It-minister Anna-karin Hatt och 
har som syfte att belysa ett antal frågor som rör frivilliga insatser för att främja digital 
delaktighet och innanförskap. Det är angelägna spörsmål och en rimlig satsning för att 
uppmärksamma vad som nästan kan betraktas som en folkrörelse. Att alla skall få tillträde 
till nätet och de resurser som finns där, eller snarare att undanröja de hinder som finns 
för att få vara med på den digitala arenan, är en god ambition och en viktig strävan i en 
modern demokrati som bygger på tanken om en upplyst och aktiv medborgare. Arbetet 
har enligt direktiven inletts den 17 januari 2013 och avslutas i sin helhet den 1 augusti 
2013 när den sista publiceringen skall vara gjord. Det här är studiens huvudrapport. Till 
denna publikation finns ytterligare en rapport som heter ”Så skapar vi digital delaktighet 
idag. Om att ta de första stegen in på nätet. Exempelsamling”. En film (youtube) har 
också producerats över ett panelsamtal om digital delaktighet och universitetens roll, där 
disputerade forskare och främjandeansvarig vid UHR medverkar med sina synpunkter 
om de mer långsiktiga kunskaps- och främjandebehoven i Sverige idag. 

Frågorna är långtifrån färdigutredda, jag tänker på studien som en förstudie, och 
som sådan endast ett första steg till ett längre projekt. Några personer vill jag särskilt 
tacka för att de delat med sig av sina kunskaper och material om sin egen verksamhet. 
Det är alla ni som jag intervjuat enskilt och i grupp och här nämner jag särskilt er vars 
tid jag tagit i stort anspråk som Ann Wiklund, Christine Cars-Ingels, Masood Mafan, 
Hans von Axelson, Maria Wahlqvist, Göran Dahlstand, Jonas Rydberg, LilliAnn 
Källermark, Christer Marking, Annika Borg, Aleksandra Sjöstrand, Elza Dunkel 
och Inger Gréve. Ett särskilt tack till Linnékollegerna Linda Reneland-Forsman 
och Annelie Ekelin som bidragit med sina goda både intellektuella och lokalmässiga 
resurser. Tack till Tomas Granehag, som på ett engagerat sätt bidrog till exempel-
samlingen och tusen tack till Transistorfilm AB som spenderade en hel dag med oss 
tålmodigt trots tågförseningar och dåligt utrymme till fikapauser. Ett extra stort tack 
till Joakim Palmqvist och Johan Beronius för ert kunniga och noggranna arbete med 
att göra publikationerna fina. Tack Katarina Friberg för att du, trots vabb och exami-
nationstider, ordnade så att jag fick mina begrepp genomlysta på ett högre seminarium. 
Ett särskilt tack vill jag ge till Näringsdepartementets tjänstemän och då speciellt Jessica 
Steinmetz som på ett omsorgsfullt sätt lotsat mig igenom den politiska och adminis-
trativa terräng som It-politiken omfattar. Mina söner, Melker och Fred, tack för att ni 
blev så uppslukade av krabbfisket dagarna på Koster där jag färdigställde arbetet mitt i 
sommarlovet. För, som man brukar säga, de fel och misstag som finns i den här texten 
ansvarar jag helt själv. 

Allt gott!
Juni 2013, Koster

1.1 Studiens syfte och tillkomsthistoria
Den här studien är en del av kartläggningen av de frivilliga insatser som görs för 
att främja digital delaktighet och överbrygga den klyfta som idag finns mellan dem 
som är delaktiga på nätet och de grupper som står utanför. Den bör ses som en del i 
den kunskapsinsamling som görs inom ramen för den politiska strategi vi kallar den 
Digitala agendan. Det här uppdraget (N2013/249/ITP) bör ses som ett komplement 
till andra utredningar som för närvarande pågår inom ramen för bland annat Digita-
liseringskommissionens (DK) uppdrag. Då DK: s rapportering sker parallellt med 
genomförandet av det här uppdraget kan det finnas en del överlappningar, men i den 
mån jag funnit att det är möjligt har jag gjort kopplingar till befintliga studier jag 
bedömer som relevanta. 

I uppdraget formuleras mycket tydligt att satsningar på delaktighets främjande har 
sina rötter ibland annat i nationella projekt som IKT lyftet och andra statliga satsningar 
på vuxnas lärande som genomförts under senare år. Vidare pekas i uppdragsbeskriv-
ningen ut den koppling som finns till den verksamhet som sedan 2010 bedrivits inom 
ramen för kampanjen Digidels verksamhet, vilket är en nationell satsning som rönt 
mycket uppmärksamhet medialt och fått ett utrymme på den IT-politiska agendan. 
Kampanjen har initierats med visst stöd från .SE och hållit samman aktiviteter som 
skett över hela Sverige och intill dags datum inbegriper ett nätverk med ett stort antal 
partners. 

IT-ministern för i uppdraget fram ambitionen att uppmärksamma de frivilliga 
krafter som på olika sätt arbetar med att överbrygga den digitala klyfta som finns idag 
samt analysera det utfall och de framgångsfaktorer som uppnåtts av sådana initiativ. 
Mina samtal med departement och företrädare för bland annat DK och samverkans-
forum (SF) tyder på att det finns ett värde i att främja lokalt drivna satsningar samt 
ta lärdom av de erfarenheter som görs utanför uppdrag som redan existerar inom 
etablerade myndigheter och institutioner. Intresset för de frivilliga initiativen kan även 
ses som ett sätt att få en bild av nya arbetsformer. 

I de kontakter som tagits inom ramen för det här uppdraget förstår jag det så att den 
svenska IT-politiken idag är en ganska stark pådrivande kraft för utvecklingen i Sverige, 
samt att den, utöver sin inriktning på att effektivisera och kvalitetsutveckla inom många 
områden, bidrar till annan politisk utveckling inom såväl utbildning som arbetsliv. En 
satsning på att stärka innanförskap förstärker intrycket att det rör sig om en ganska 
genomgripande digitaliseringsreform. 

Ambitionen att minska klyftan mellan grupper av människor på internet bör även 
ses i ett större internationellt perspektiv. Frågor om utanförskap och insatser för att 
motverka ökande klyftor har en viktig plats idag på den Eu-politiska agendan och det 
digitala landskapet i Sverige är på många sätt sammanlänkat till digitala infrastrukturer 
också internationellt. 

Den här studien är tänkt att både bidra till förståelsen för frågan om vad som främjar 
delaktighet rent generellt, men även koppla digital delaktighet till frågor om samhällelig 
utveckling i mer vid mening. 

Kapitel 1  
Inledning och bakgrund
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till andra utredningar som för närvarande pågår inom ramen för bland annat Digita-
liseringskommissionens (DK) uppdrag. Då DK: s rapportering sker parallellt med 
genomförandet av det här uppdraget kan det finnas en del överlappningar, men i den 
mån jag funnit att det är möjligt har jag gjort kopplingar till befintliga studier jag 
bedömer som relevanta. 
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mycket uppmärksamhet medialt och fått ett utrymme på den IT-politiska agendan. 
Kampanjen har initierats med visst stöd från .SE och hållit samman aktiviteter som 
skett över hela Sverige och intill dags datum inbegriper ett nätverk med ett stort antal 
partners. 

IT-ministern för i uppdraget fram ambitionen att uppmärksamma de frivilliga 
krafter som på olika sätt arbetar med att överbrygga den digitala klyfta som finns idag 
samt analysera det utfall och de framgångsfaktorer som uppnåtts av sådana initiativ. 
Mina samtal med departement och företrädare för bland annat DK och samverkans-
forum (SF) tyder på att det finns ett värde i att främja lokalt drivna satsningar samt 
ta lärdom av de erfarenheter som görs utanför uppdrag som redan existerar inom 
etablerade myndigheter och institutioner. Intresset för de frivilliga initiativen kan även 
ses som ett sätt att få en bild av nya arbetsformer. 

I de kontakter som tagits inom ramen för det här uppdraget förstår jag det så att den 
svenska IT-politiken idag är en ganska stark pådrivande kraft för utvecklingen i Sverige, 
samt att den, utöver sin inriktning på att effektivisera och kvalitetsutveckla inom många 
områden, bidrar till annan politisk utveckling inom såväl utbildning som arbetsliv. En 
satsning på att stärka innanförskap förstärker intrycket att det rör sig om en ganska 
genomgripande digitaliseringsreform. 

Ambitionen att minska klyftan mellan grupper av människor på internet bör även 
ses i ett större internationellt perspektiv. Frågor om utanförskap och insatser för att 
motverka ökande klyftor har en viktig plats idag på den Eu-politiska agendan och det 
digitala landskapet i Sverige är på många sätt sammanlänkat till digitala infrastrukturer 
också internationellt. 

Den här studien är tänkt att både bidra till förståelsen för frågan om vad som främjar 
delaktighet rent generellt, men även koppla digital delaktighet till frågor om samhällelig 
utveckling i mer vid mening. 
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Det finns goda argument för att stötta utvecklingen mot ökad delaktighet på nätet, 
grundade på principer om jämställdhet och mänskliga rättigheter, i takt med att digitala 
resurser kopplas ihop allt starkare med människors vardagsvillkor. Det finns naturligvis även 
skäl att vara vaksam och kritisk mot delar av den utveckling som sker i ganska högt tempo 
inom olika områden. Det utrycks frustration i offentlig debatt om den ökade sårbarheten, 
rörande säkerhet och integritetsskydd samt en kritik från flera håll om ett allt större inslag av 
registrering och övervakning av en alltmer kommersialiserad IT industri (Chadwick, A 2006). 

Det är ingen särskilt långsökt tanke att ett hårt drivet enhetspolitiskt ideal stärker 
konservativa eller marknadsliberala ideologier och därmed möjligen döljer negativa 
konsekvenser eller problem som avviker från gängse samhällsnormer. Internet och den 
digitala verksamheten är inte värdeneutral och de grupper som redan idag står utanför i 
social och ekonomisk mening kan riskera att både exploateras av kommersiella intressen 
samtidigt som många nya digitala tillträdesarenor skapas till viktiga samhällsinstitu-
tioner. En alltmer digitaliserad vardagsvärld kan både öppna dörrar och sätta upp en ny 
typ av hinder för redan utsatta grupper (Castells, M 1998, Chadwick, A 2006 mfl).

1.2 Linnéuniversitetets roll
Några ord om Linnéuniversitetets roll och uppgift inom ramen för det här uppdraget 
kan vara lämpligt i den här studiens inledande skede. Att vi började intressera oss 
för de här frågorna nere i Växjö/Kalmar regionen kommer sig förmodligen delvis av 
en stark lokal utvecklingstradition. Här finns inom flera områden en tydlig vilja att 
interagera, stötta och dela erfarenheter mellan organisationsliv och högre utbildning. 
De geografiska avstånden är inte så stora och det finns ett ömsesidigt intresse av att öka 
kunskapsutvecklingen i regionen som ligger lågt i förhållande till riksgenomsnittet. 
Vi är dessutom ett flercampuslärosäte, vilket har gynnat utvecklingen av digitaliserade 
lärmiljöer hos oss och inneburit att frågor om digitalisering erhållit en viss uppmärk-
samhet. Här finns, utöver andra målsättningar, också en strävan mot att vår forskning 
och utbildning skall ha förankring och bidra till olika former av professionsutveckling. 
Linnéuniversitetets roll är att säkra en oberoende granskande reflektion och den här 
studien är också tänkt att skapa en bild av det som sker i det digitala delaktighetsarbetet 
som förmår överskrida det som aktörerna i handlingskontexten redan känner till. Jag 
anser också att det här kan vara ett bra sätt att ge de digitala delaktighetsfrämjande 
insatserna ett bättre fäste i den högre utbildningen. Hittills har de varit kunskapsobjekt 
inom forskningsprojekt och utbildningsprogram där det befunnits relevant av det akade-
miska kollegiet, men delaktighetsfrämjande insatser angår oss även på samma sätt som 
frågor om internationalisering och exempelvis jämställdhet mellan könen.

1.3 Studiens frågor och preciserade mål
I uppdraget anges att studien skall klargöra följande aspekter:

• Kartlägga på en övergripande nivå, vilka frivilliga initiativ som idag arbetar med att 
öka den digitala delaktigheten

• Beskriva hur dessa arbetar med fokus på målgrupp, mål, metod, organisation och 
eventuella samarbetsformer med andra organisationer och aktörer

• Beskriva goda exempel och deras framgångsfaktorer 
• Studera vilka målgrupper, beaktande av ålder och kön, som nås av olika initiativ och 

vilka som är svårare att nå
• Ge förslag på eventuella åtgärder som kan bidra till att nå de målgrupper som idag 

inte nås av olika insatser
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1.4 Avgränsningar och definitioner
Studien är tänkt att vara huvudsakligen samtida i sitt fokus och fånga in aktuella 
erfarenheter. Avgränsningen i tid har satts till perioden 2010-2013 (juni) och någon 
längre historisk tillbakablick görs inte. Likaså är studien avgränsad till att fokusera på 
sådana insatser som görs genom frivilliga initiativ och således avgränsas det som görs 
inom ramen för olika organisationers och myndigheters ordinarie verksamhet och som 
redan ingår i befintliga regeringsuppdrag. Detta för att på ett tydligt sett klargöra 
vad som är just frivilliga initiativ och således inte tillkommit genom incitament från 
centralpolitiskt håll. Däremot sker få initiativ utan styrning eller finansiering, tvärtom 
ingår det stöd från många håll i de enskilda insatserna. Men även efter en sådan ganska 
fokuserad avgränsning har ytterligare insnävningar gjorts för att inte få ett alltför stort 
material att hantera. Jag har valt ut organisationer som får fungera som exempel på 
ett större kluster av organisationer. En bred repertoar av organisationer är medtagen, 
men däremot inte en heltäckande sådan. Med frivilliga initiativ menar jag även sådan 
verksamhet som tillkommit genom incitament underifrån av professionella, eldsjälar 
eller av lokala organisationer, enskilt eller i samverkan. Bakom begreppet frivillig finns 
således tanke om avsaknad av statlig styrning. Det är i sig intressant att uppmärksamma 
att sådana initiativ kommer från många olika håll. Med digital delaktighet avses i det 
här skedet användning av Informationsteknik och internet enligt gängse definitioner 
(se exempelvis it i människans tjänst-en digital agenda för Sverige 2011). Men en mer 
utvecklad innebörd av digital delaktighet kommer att presenteras längre fram och de 
flesta menar nog att begreppet är i behov av klargörning. 

Med målgrupp menas de användare som är föremål för delaktighetsfrämjande 
insatser och med mål avses de formella och informella intentioner som finns bakom 
insatserna. Med metoder avses det arbetssätt och även den teknologi som nyttjas i 
de delaktighetsfrämjande insatserna och med organisation menas den mer strate-
giska strukturen som möjliggör att olika insatser kommer till stånd, hur resurser och 
samverkan ordnas för att uppnå önskvärda resultat. 

Med goda exempel menas konkreta fall som av många uppfattas som tydliggö-
rande av vad delaktighetsfrämjande arbete går ut på samt anses vara lyckosamma och 
verkningsfulla. Med framgångsfaktorer avses sådana kriterier som beskriver värdet av 
insatser som är förtjänstfulla i termer av måluppfyllelse och nytta eller är förenliga med 
värden och ideal med hög legitimitet (i omvärlden). Ytterligare definitioner och avgräns-
ningar görs i anslutning till olika delar av texten.

1.5 Upplägg och metod
Studien består av några olika delar. Efter denna korta inledning (kapitel 1) kommer 
en analys av frågan om vad som är den digitala delaktighetens institutionella villkor 
(kapitel 2). Där klargörs vilka olika typer av aktörer som idag arbetar med delaktighets-
skapande insatser genom frivilliga initiativ samt de institutionella ramarna för detta. 
Den analysen baserar sig på samtal som förts med en referensgrupp över tid samt en del 
kompletterande intervjuer.

 Därefter redovisas resultatet av en analys av både intervjuer och befintlig uppföljning 
och utvärderingsrapporter vad gäller vad som gjorts och kommit ut av det delaktighetsfräm-
jande arbete som pågår idag (kapitel 3). Efter rapportgenomgången kommer ett avsnitt som 
redovisar en vetenskaplig diskussion av några viktiga begrepp och perspektiv med relevans 
för delaktighetsfrämjande arbete på sikt samt reflekterar över universitetens och den högre 
utbildningens roll i sammanhanget (kapitel 4). Mot slutet av rapporten presenteras några 
förslag på åtgärder och områden för vidare diskussion som kommit fram som ett behov i de 
samtal som förts under studiens gång.
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Den här studien är ingen egentlig forskning i ordets vetenskapliga mening, utan är 
snarare en form av uppsummering, dokumentering och reflektion över de erfarenheter 
som gjorts hittills och kan fungera som diskussions- och beslutsunderlag i kommande 
planering av främjande av digital delaktighet. Tiden som avsatts för uppdraget är därtill 
allt för knapp i kombination med att frågeställningarna är relativt komplexa.

Jag valde den kvalitativa fallstudien som metodmässig utgångspunkt (Merriam 1994, 
Yin 1994, Patton 1987) för att skapa en inramad kontext för det delaktighetsfrämjande 
arbetet som äger rum under perioden 2010 till 2013 (juni) och får genom mitt urval av 
aktörer en rumslig och tidsmässig kontur för min analys. Detta för att det som rör specifikt 
det delaktighetsfrämjande arbetet skulle framträda med största möjliga tydlighet och inte 
flyta samman med övriga digitaliseringsaktiviteter. Fallstudier utmärks av att vara förstå-
elseinriktade, exemplifierande, partikularistiska och holistiska och historiskt representera 
skeenden som är unika. Eftersom det redan nu produceras en del statistiska analyser av de 
kvantitativa aspekterna av användningsstrukturen hos icke och sällananvändare (se t ex 
Findahl 2011; 2013) uppfattades behovet av mer djupgående kunskap vara större.

Fallet byggs upp med hjälp av ett urval aktörer som får representera den förståelse som 
finns om delaktighetsfrämjande insatser. Min bild bygger jag upp genom gruppsamtal och 
enskilda intervjuer samt genom att ta del av annan dokumentation som genererats inom 
ramen för kontexten. I metodansatsen ingår bruket av flera typer av källor, inte i första hand 
för att säkra objektiva beskrivningar utan för att få ett underlag som inbegriper varierade 
erfarenheter. Urvalet baseras på en tillräcklighetsprincip snarare än ett totalurval och i den 
mån det finns aktuella undersökningar och rapporter med relevans för den här studien har 
sådana kommit att brukas. Den empiriska basen består av följande kategorier (se bilaga).

• Intervjuer och samtal – enskilt och i grupp 
• Besök i organisationer och vid sammankomster
• Bildandet av en referensgrupp 
• Relevant statistik, uppföljningsdata
• Skriftlig dokumentation, planer, direktiv, projektrapporter som valts ut av aktörerna
• Webbinformation, hemsidor och länkar 

Ett vetenskapligt förhållningssätt, som präglas av visst oberoende, kritisk distans till 
såväl de politiska och organisatoriska miljöer som studeras och systematik i insamling 
och analys av de uppgifter som framkommer präglar den här studien. Det finns 
tydliga utvärderande inslag så som fokusering på mål, behov, genomförande och utfall. 
Samtidigt är diskussionen om goda exempel och förslag på åtgärder mer framtidsin-
riktade och också helt i linje med uppdragets direktiv. I de mån det gör explicita värde-
ringar sker detta enligt en deskriptiv värderingsansats (Shadish, Cook & Leviton 1991).

1.6 Några teoretiska utgångspunkter
Inget generellt sammanhållet teoretisk ramverk används, utan snarare utgår jag från en 
del begrepp och resonemang som berör olika delar av studien för att tydliggöra eller 
problematisera vissa förhållanden i eller dimensioner av digital delaktighet. Begreppet 
digital delaktighet, på engelska digital inclusion, definieras på ganska många olika sätt i 
litteraturen. 

Begreppet digital delaktighet
En ganska uppsummering av innebörden görs av den Brittiske Digitala delaktighets-
pionjären Martha Lane Fox (2009)

“… digital inclusion would involve ‘The best use of digital technology, either directly 
or indirectly to improve the lives and life chances of all citizens, particularly the most 
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disadvantaged, and the places in which they live’. Such a statement highlights the 
multiple dimensions of digital exclusion. Increasingly, however, measurement of the 
extent of digital exclusion focuses on access to and use of the internet as the most 
relevant determinants of whether someone is digitally included…” (Lane Fox 2009,  
sid 7)

I sin enklaste mening innebär digital delaktighet att ha tillgång till It och att regel-
mässigt kunna använda utbudet på nätet. Två aspekter av tillgång brukar ses som en 
slags miniminivå; Tillgänglighet och användbarhet. Det skall finnas möjlighet att få 
tillträde till teknik och förutsättningar för uppkoppling och kommunikation, men även 
ett utbud som är anpassat för alla människors individuella förmåga och behov. En mer 
problematiserande bild av digital delaktighet kan vara relevant och byggas utifrån den 
kunskap som finns om vad som påverkar digital delaktighet samt vad som ibland förstås 
som barriärer och eller digitalt utanförskap (Chadwick, A 2006). I ett sådant perspektiv 
uppmärksammas även förståelseaspekter och attityder till digitalt användning

Digital delaktighet som tillgång till den teknik och mjukvara som behövs för att 
använda internet.

• Digital delaktig som förmåga att använda teknik och mjukvara på ett ändamåls-
enligt sätt, kunna ladda ner, skydda och uppgradera system

• Digital delaktighet som förmåga att kunna använda teknik och internet i enlighet 
med sina egna behov och livsmål

• Digital delaktighet som ett sätt att vara inbegripen i och ta aktiv del av en samhälls-
utveckling och en digital omvärld som idag alltmer ersätter den analoga både 
socialt, kulturellt och politiskt

Angränsande till delaktighetsproblemet är det som kallas för digitala klyftor, på 
engelska The digital divide, även är ett ganska stort forskningsområde inom informa-
tionsvetenskaperna (Chadwick. A 2006;). Med digitala klyftor menas avståndet mellan 
de som har stor tillgång till digitala resurser och de som är utan. Frågan om i vilken 
mån olika sociala grupper förfogar över digitala informationsresurser hänger naturligtvis 
samman med fördelningspolitiska spörsmål generellt och de flesta analyser kopplar 
digitala klyftor till andra sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället i övrigt. 

Innanförskap – utanförskap
Begreppsparet innanförskap – utanförskap anger hur människor positionerar sig i 
förhållande till olika sociala strukturer. Det kan handla om att ha tillträde till makt, 
ekonomi eller olika sociala och kulturella gemenskaper. Långvarig arbetslöshet kan 
skapa ekonomiskt utanförskap, vilket i sin tur kan vara kopplat till exempelvis barnfat-
tigdom och andra resursmässiga problem. Att som individ stå utanför våra demokratiska 
processer och beslut är bekymmersamt för ett samhälle som förutsätter att beslut fattas 
och efterlevs av upplysta och aktiva medborgare, ett socialt och kulturellt utanförskap 
kan skapa spänningar och konflikter mellan olika samhällsgrupper. Frågan om klyftor, 
även digitala klyftor, är i någon mån fördelningspolitisk, men också vad som kan säga 
vara samhällsvetenskapliga kärnproblem. Det gör att frågorna inte enbart kan ses 
utifrån ett tekniskt funktionsperspektiv utan även som delar av människors livsvillkor 
och den samhällsordning vi gemensamt skapar. Här vill jag enbart peka på kopplingen 
mellan de många olika begrepp vi rör oss med i diskursen och visa på att resonemang 
om digital delaktighet hänger samman med andra viktiga samhällsfrågor. Det gör det 
relevanta, men också komplext och svårt att ta ställning till i någon absolut mening.

Att förstå digital delaktighet i ett politiskt och institutionellt perspektiv
En tankeram för hur vi fungerar och förhåller oss till digital delaktighet är att den sker 
mot bakgrund av en komplicerad social och politisk omvärld, ett perspektiv som kan 
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belysas med nyinstitutionell teori. Den bygger på antaganden om att samhället är socialt 
konstruerat och består av såväl individuellt och situationsberoende handlande som vissa 
varaktiga och bestämda sociala mönster. Självständiga individer handlar i enlighet med 
sociala regler och traditioner som kan höra hemma i en bestämd organisationskultur, 
professionella grupper eller andra sociala kategorier som kön eller familjetyp för att ta 
några exempel (se exempelvis March 1997) Vår sociala struktur är så att säga framför-
handlad över tid och finns inbyggd i våra formella och informella regler, våra tankemo-
deller samt i de värderingar och normer vi legitimerar oss genom. Vi är, i de allra flesta 
avseenden, deltagare i komplexa sociala processer som inbegriper sakfrågor, teknik och 
inte sällan maktspel om hur resurser och inflytande skall fördelas och distribueras. Vi 
har att göra val, vi råkar ut för saker vi inte kunde förutse och vi tvingas ibland att följa 
regler och påbud som är framförhandlade någon annanstans.

Ett sätt att sammanföra våra handlingar och intentioner med den sociala strukturen 
som villkorar dem är att tala om det vi gör i termer av lämplighetslogik (jfr begreppet 
logic of appropriateness, March, J 1997) I skolan följer vi en lämplighetslogik som 
föreskriver en viss organisering utifrån skolämnenas struktur, inom försvaret delar vi 
upp verksamheten efter olika typer av förband och beredskapsformer och inom politiken 
delas verksamheten upp i förhållande till ideologi, partitillhörighet eller politisk 
position. Äktenskapet är en annan institution som de flesta har en relation till, som 
både visat prov på stor varaktighet och kontinuerlig förnyelse. Vi väljer att placera oss 
själva och våra frågor i det ena eller andra sammanhanget och vi är därmed också är fria 
att förändra och bygga om även våra sociala mönster. Historiska tillbakablickar brukar 
tydliggöra att förändring är möjlig. Sociala mönster förändras, men långsamt, inte minst 
för att de ibland tas för givna och inte ses av oss som är en del av dem, de blir inlärda 
över lång tid och olika förhållningssätt inom en institution kan vara invävd i kompli-
cerade förhållningssätt i omvärlden. 

I min egen forskning (Zetterlund 2004, Gärden & Zetterlund 2007) har jag noterat 
att nya metoder och arbetsformer i kommunala verksamheter som är inriktade mot 
kultur, informationsförmedling och lärande får störst genomslag när de knyts ihop 
symboliskt med det som ligger nära den professionella och institutionella ideologiska 
kärnan. Andra forskare har visat att det är de som är de starkaste hävdarna av en profes-
sionell eller institutionell identitet som också snabbast och starkast kan driva på och 
utmana etablerade normer (Audunsson 1995). 

Begreppet lämplighetslogik kan möjligen fungera för att förstå hur institutionella 
strukturer manifesterar sig och kommer till uttryck i olika handlingssammanhang. Det 
kan vara fruktbart att placera in de satsningar på att överbrygga avstånd mellan de som 
använder internet och de som står utanför, det att främja digital delaktighet, i en sådan 
tankeram. Det som skall undersökas och förstås är då hur en form av digital delaktig-
hetslogik kommer till uttryck idag i de frivilliga initiativen och därmed ge det digitala 
främjandet en begreppsram som både synliggör och avgränsar det specifika handlande 
det gäller och problematiserar dess koppling till varaktiga sociala strukturer.
Institutionaliserade strukturer, som exempelvis, digitala delaktighetslogiker, hålls 
samman av tre förhållanden: 

• De formella och informella regler vi följer när vi hanterar digitala främjandefrågor 
(lagar, direktiv, mål, verksamhetsplaner, instruktioner tex)

• De konceptuella ramar, tankekartor med vars hjälp vi förstår hur digitalt främjande 
kan uppnås och vilka orsaker som driver fram och upprätthåller digitala klyftor 
(teorier, arbetsmodeller, erfarenhetsbaserad praxis, professionella bedömningar etc.)

• De värderingar och den ideologi, genom vilken vi legitimerar vårt agerande och 
vårt förhållningssätt till digitalt främjande (syn och hållning till digitaliserings-
främjandets roll i samhällsutvecklingen, kopplingen till demokrati eller mänskliga 
rättigheter etc.)
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En utvärderingsteoretisk reflektion
En annan utgångspunkt är utvärderingsteoretisk (för en översikt se exempelvis Vedung 
1997, Zetterlund 2004), eftersom uppgiften delvis är inriktad på resultatreflektioner 
och diskussioner av måluppfyllelse. Här är ansatsen som valts inspirerad av intres-
sentmodellen och en mer pragmatisk, politisk utvärderingsstrategi där det är angeläget 
att granskning och reflektion utformas på ett sätt som upplevs relevant samt förs in 
i de handlingssammanhang där dess resultat är tänkta att komma till användning. 
Det har fått konsekvenser för upplägget så att jag har tagit initiativ till möten i olika 
miljöer och jag har också bjudit in till samtal i min egen akademiska miljö. Väl insatt i 
utvärderingens värdeladdning, samt att utvärderingsprocesser oftast innehåller mycket 
värdefull informell information har jag valt att endast delvis bygga min förståelse för 
formella uppgifter i rapporter och officiell statistik. Av lika stort värde har informella 
högst subjektiva erfarenheter befunnits vara för att få en rättvisande bild av vad som är 
problematiskt respektive förtjänstfullt inom olika verksamheter. 

Vi vet också genom utvärderingsforskningen att det finns en tendens att tona ned 
negativa erfarenheter, undvika att utvärdera mål som inte är uppfyllda och en rad 
strategier för att helt enkelt avstå effektivitetsbedömningar och konskevensanalyser och 
vi vet att användbarheten av nyckeltal och standardiserade prestationsindikatorer har 
mindre inflytande över beslutsprocesser än vad de flesta tror (Vedung 1997, Johansson 
1995, Zetterlund 2004, Shadish, Cook & Leviton 1991, Corvellec 1995). 

Vi vet också att utvärderare som kommer in i verksamheter från externa miljöer och 
från akademin har stark legitimitet och kan komma att användas för att avlasta och 
avleda och bidra till att legitimera den verksamhet som görs till föremål för granskning 
(Rombach, B 1995). Jag har försökt förhålla mig medveten till min roll och ibland 
markerat både närhet i vissa situationer och distans i andra. Jag har i vissa lägen fungerat 
som direkt medaktör och ingått i ett vi, särskilt när vi diskuterar forskning och univer-
sitetens roll. I andra lägen har jag varit mer distanserad. Mina egna ansträngningar att 
komma nära har mest riktat sig mot miljöer som är minst institutionaliserade och mest 
förknippade med vad som kan anses vara nya och frivilliga initiativ. Så har närhet till 
frivilligorganisationer, nätverket Digidel och nota bene Departementet varit mer efter-
strävansvärt än till exempelvis myndigheter och kommunala verksamheter där främjan-
defrågor redan är relativt institutionaliserade. De frågor som ställts i datainsamling 
och den strukturering av mina slutsatser som görs, sker utifrån en utvärderingsteoretisk 
grund som fokuserar mål, processer och utfall och de villkor som föreligger kring detta.

Trots ovanstående teoretiska utgångspunkter är studien huvudsakligen explorativ 
och jag har placerat organisationernas erfarenheter före de mer vetenskapliga betraktel-
serna, för jag menar att vi har idag mest att upptäcka om vi tar oss nära den verklighet 
där det digitala främjandearbetet sker. IT-utvecklingen rör sig snabbt och jag ville 
dessutom först få syn på den erfarenhet som är mest aktuell. Ett explorativt perspektiv 
kräver närhet till det som erfars och förståelse för meningsskapandet utifrån konkreta 
handlingskontexter.

Sammanfattning
Vi har nu redogjort för den här studiens bakgrund, frågeställningar och diskuterat dess 
begreppsliga, tidsmässiga och rumsliga avgränsning samt något klargjort några viktiga 
begrepp och teoretiska utgångspunkter. Vi skall nu övergå till analysens första steg och 
de inledande frågorna om vilka som medverkar till de frivilliga insatserna för att skapa 
digital delaktighet och vad som är mål med och målgrupper för den typen av initiativ.
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2.1 Inledning
I det här kapitlet redovisar jag vilka aktörer som arbetar med frivilliga initiativ för att 
överbrygga den digitala klyftan idag, jag gör ingen totalkartläggning, men identifierar 
de olika typer av aktörer som är involverade i olika satsningar och reder ut vilken roll 
de har i det främjande arbetet idag. Jag har ingen avsikt att redovisa de olika organi-
sationernas verksamhet i sin helhet eller belysa hur de fungerar i andra avseenden än 
det som rör just digitaliseringsfrämjande arbete. För den typen av övergripande infor-
mation hänvisas till andra studier eller organisationernas egna biografiska arbeten. Jag 
beskriver olika typer av organisationer, redogör för deras respektive ansvarsområde, vad 
som kännetecknar deras målsättningar, målgrupperna för och hur synen på behoven 
av digitaliseringsfrämjande insatser ser ut i de olika kontexter. Jag kommenterar också 
något om de olika organisations- och samverkanskulturerna som ryms i den aktuella 
kontexten. Mot slutet av kapitlet uppsummeras de mest tydliga slutsatserna som ett svar 
på de första två frågeställningarna i uppdragsformuleringen. 

2.2 Vilka typer av aktörer står bakom frivilliga initiativ idag
Det är inte helt självklart hur en kategorisering av olika aktörer skall göras och jag 
märker i de samtal jag för att generella grupperingar kring olika typer av organisa-
tioner ibland utmanar den egna självbilden. I de undersökningar som görs idag för att 
få grepp om strukturen kring olika digitaliseringsfrågor som innanförskap, It-struktur, 
It i skola och lärande ser vi att kategoriseringarna är ganska provisoriska och varierade 
(Gartner 2013). Det är helt enkelt så att få personer har fullständig överblick. Organisa-
tionslivet inom alla kategorier som jag tagit med här är komplext och flera uppdrag eller 
funktioner kan motivera placeringen av en aktör i mer än en kategori. Men det är också 
så att olika kategorier framträder med varierad styrka i förhållande till vilka problem 
som adresseras. Så nämns exempelvis någonstans att det finns ett tjugotal strategiska 
myndigheter av någon, där det av andra inte ens är känt vilken roll Post – och telesty-
relsen har för frågan om digitaliseringsfrämjande. 

Nästa sida (figur 2.1) följer en kategorisering av vilka aktörer som framträder.

Kapitel 2  
Den digitala delaktighetens 
institutionella villkor
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Figur 2.1 – Aktörer som arbetar med frivilliga inititiativ av digital delaktighet

Typ av aktör/
Aspekt

Myndighet Kommunal 
samverkan

Frivillig-
organisationer

IT & 
Telekomföretag

Nätverk för 
främjande

Exempel på 
organisation

PTS
Handisam
SKV
UHR
(KB, FBR)

Bibliotek, 
Folkbildning
SKL, (FBR), 
(KB)

SeniorNet
Stadsmissionen
Rainbow
Fairtrade
Civil olydnad
(Folkbildningen)

It & Telkom, 
branch
Microsoft 
InUse-ITkon-
sult

Digidel
.SE

Jag urskilde fem olika huvudkategorier av organiserade aktörer: Myndigheter, särskilt 
PTS (Post och telestyrelsen) och Handisam (Myndigheten för handikappsutveckling) 
samt SKV (Skatteverket) och kommunala verksamheter i samverkan som exempelvis 
Biblioteken och studieförbunden, även Kungliga biblioteket och länsbiblioteken samt 
folkhögskolorna ingår här och jag har även tittat på en rad olika samverkansprojekt 
som exempelvis ung kommunikation. Företagen kommer in som en grupp under It & 
telekomföretagen och där valde jag att ta med dels branchorganisationen, Microsoft 
och ett företag inriktat mot digitala tjänster. Nätverket Digidel intar en särställning i 
sammanhanget och får utgöra en egen kategori, trots att det nätverket har kopplingar 
till och är samordnade med samtliga övriga kategorier. En stor uppmärksamhet har 
riktats mot olika typer av frivilligorganisationer som exempel SeniorNet, Rainbow, 
Stadsmissionen och mot slutet kom även organisationer som Fairtrade och civil 
olydnadsorganisationen Plogbill med i urvalet för att bredda perspektivet lite från det 
som annars ligger närmare centrum. Jag har också med en grupp av aktörer som är 
överbyggnad eller stödorgan för de delaktighetsfrämjande initiativen och det är Svenska 
kommuner och landsting (SKL), Folkbildningsrådet (FBR) och Stiftelsen för Internet 
infrastruktur (.SE) 

För myndigheter gäller, möjligen väl generaliserat, att dessa följer en huvudsakligen 
byråkratisk princip. Det finns knappt någon som egentligen framhäver det draget, men 
det är uppenbart att besluten följer en mer hierarkisk struktur och att få beslut kan fattas 
på lägre nivåer i organisationerna. Myndigheter är hårt regelstyrda och det är också 
bland dem vi finner det minst flexibla förhållningssättet till digital delaktighet. PTS är 
den stora och tunga myndigheten i sammanhanget och har en ställning som regeringens 
högra hand i digitaliseringsfrågor. Den har ett stort ansvar för den digitala infrastruk-
turen och utvecklandet av anpassat utbud och tillgänglighet för alla medborgare och 
även ett ansvar för att tillgodose behoven av de funktionshindrade. PTS har ganska 
gott om medel för olika digitaliseringsprojekt och fördelar även resurser till digita-
liseringsfrämjande arbete. Handisam är en mindre myndighet, men med ett stort 
ansvar för hur digital teknik kan anpassas för att tillgodose behoven av tillgänglighet 
särskilt för funktionshindrade, inom ramen för funktionshinderpolitiken, och de har 
särskilda uppdrag för att bevaka och utveckla hur handikapptillpassningen sker i stora 
delar av samhällslivet. Jag valde också att ta med några andra myndigheter där digital 
delaktighetsfrågan inte är så tydligt överordnad. Skatteverket och UHR valdes ut för 
att skapa spridning i erfarenheter och Kungliga biblioteket och folkbildningsrådet är 
myndigheter men valdes för sin starka koppling till biblioteken och folkbildningen som 
i själva verket är de organisationer som är mest engagerade i det delaktighetsfrämjande 
arbetet i praktiken. Kategorin kommunal samverkan är möjligen missledande, för det 
handlar mestadels om projekt med anknytning till bibliotek och folkbildning. Bland 
frivilligorganisationerna intar SeniorNet Sweden en särställning och det är en stor 
grupp bland icke användarna idag som nås av deras verksamhet. De äldre utgör den 
absolut största gruppen icke användare och det är också en av de mest aktiva grupperna, 
där efterfrågan och engagemanget ofta är högre än efterfrågan. Men det är ingen 
homogengrupp och mitt intryck är att SeniorNet Sweden organiserar många resurs-
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starka personer, ca 8400 medlemmar över hela Sverige, som också har lång förenings- 
och ledarskapsvana. Jag valde ut flera frivilligorganisationer, även sådana som inte var 
med i Digidelnätverket, för jag såg den gruppen som intressant och också en grupp 
som hittills förbisetts av andra aktörer och utredningar som genererats inom ramen 
för Den digitala agendan. Frivilligorganisationer har ju en något annorlunda karaktär 
än kommunal eller statlig förvaltning och de drivs ju i många delar helt ideellt så det 
finns ett stort avstånd också till företag och mer renodlade brukarsammanslutningar. 
Utöver SeniorNet Sweden valde jag ut Stadsmissionen (Hemlösa, utsatta) Stockholm, 
Rainbow (missbrukare) och en bit in i min studie valde jag att titta lite närmare också 
på mer aktivistinriktade alternativrörelser som Fairtrade (alternativ handel) och Civil 
olydnadsrörelsen (freds- och miljöaktivism). Det är viktigt att se på digitala delak-
tighetsfrågor utifrån så många vinklar som möjligt och en tanke var att med dessa 
organisationer kunna få syn på nya aspekter, mer selektiva och möjligen subkulturella 
aspekter, än vad som vanligtvis framträder i en allmän samlingsdiskurs som eftersträvar 
enhetlig delaktighetsnorm samt grundar sig på ett mer traditionellt offentligrättsligt 
perspektiv på delaktighet. Utöver dessa helt fristående från stat och myndigheter tog jag 
även med aktörer som representerar It industrin, genom organisationerna It& telekom-
företagen, själva branchorganisationen, Microsoft som är en stor kommersiell aktör och 
ett relativt lokalt It-konsultföretag som specialiserat sig på användarvänlighet (InUse). 
Det som utmärker It företagen är förstås att de är kommersiella aktörer, med klara 
vinstmål och tänker i termer av marknader och förtjänstmöjligheter även när det gäller 
frågor om delaktighetsfrämjande och digitala klyftor. Relativt nära företagen, men med 
partners inom olika miljöer intar nätverket Digidel en särställning i och med deras 
strategiska roll som just främjare av digital delaktighet (.SE Digital delaktighet, 2013). 
Digidel är kampanjen som blev ett nätverk och det hör till .Se med sin kanslidel, men 
upplevs av många som en relativt självständig aktör. I en nyligen gjord utredning inom 
ramen för Digitaliseringskommissionens uppdrag (Gartner 2013) visar de sig genom 
en intervjustudie som en av de tyngsta aktörerna vid sidan av Handisam och PTS och 
det är också min bedömning utifrån det material jag samlat in. De har knutit samman 
ett stort antal aktörer alltifrån enskilda eldsjälar till partsorganisationer som SKL 
och politikövergripande organ som Digitaliseringskommissionen. Här kommer .SE 
(internstrukturfonden) in som en relativt underordnad men, förstås genom sina ekono-
miska stöd, analytiska insatser och sin tunga förankring i både domänbranchen och 
medanknytningen till PTS, betydelsefulla position. Samtliga It-företag har en uttalad 
ambition att medverka till ökad delaktighet också genom sina engagemang i Digidel 
och som signatärer just nu utvecklas. IT & Telekomföretagen är aktiva intressenter 
och det finns rentav en parallell digital agenda formulerad utifrån deras perspektiv (En 
digital agenda för Sverige.2011) Eftersom digital delaktighet i många stycken är en lokal 
praktik och att både studieförbund och de regionala och kommunala biblioteken de 
facto bedriver så mycket verksamhet motiverar att ta med SKL, för att få en bredare bild 
av läget i kommunerna samt Folkbildningsrådet (FBR) och Kungliga biblioteket (KB) 
samt förstås både företrädare för biblioteken och Abf som kan ses som våra mest lokala 
främjare, med verksamhet spritt över hela landet.

Det är ett intressant spektrum av aktörer i det urvalet och min forskarsjäl vrider sig 
lite över den korta tid som finns till att i grunden analysera de kontaktytor respektive 
spänningar som finns mellan olika organisatoriska miljöer, men det får i stället fullgöras 
i framtida projekt. 

Låt oss se lite på ansvarsstrukturen, med utgångspunkt i den ovan gjorda kategoriseringen.

17



Figur 2.2 Översiktlig beskrivning av de ansvarsområden som är relevanta för digital delaktighet  
inom respektive aktörskategori

Typ av Aktör/
Aspekt

Myndighet Kommunal 
samverkan

Frivillig-
organisation

IT-företag Nätverk för 
Digidel

Ansvarsom-
råden med 
relevans 
för digital 
delaktighet

Nationella 
uppdrag

IT-infrastruktur 

Offentliga 
digitala tjänster

Handikapps-
anpassad IT

Digital 
information/
digital kultur 

Avtalsfrågor 

Information, 
specialinriktad

Ekonomiskt 
stöd

Nationell 
expertis och 
Part i nationell 
samverkan

Projekt-
uppdrag, 
kommunal 
förankring

IT-utrustning

Tryckt och 
digital kultur 
och information

Kursverk-
samhet och 
bildningscirklar

Evenemang 
och samman-
komster

Lokaliserings-
möjligheter och 
administrativt 
stöd 

Lokala 
samverkare,
lokala utövare

Organisation 
av medbor-
gargrupper i 
civilsamhället

Enkla och till-
fälliga lokaler

Äldre
Deltagare i 
studieförbund
• Alla grupper
• Utlandsfödda
• Utanför arbets-

marknaden

Socialt utsatta 
grupper/ 
hemlösa/
papperslösa/
Missbrukare

Aktivister/
Alternativ 
livsstil/Civil 
olydnad

IT-system och 
struktur

Kommunika-
tionsteknologi

Datorer/
Hårdvara och 
mjukvara

IT-tjänster, 
konsult

Information 
och kunskap

Branchbevak-
ning, interna-
tionella nätverk

Signatärer

Tidsbegränsade 
uppdrag att 
driva projekt 
och kampanjer 
om digital 
delaktighet

Partnernätverk 
med fokus 
på digital 
delaktighet

Mindre orga-
nisation för 
samordning och 
analys av digital 
delaktighet

Drift och 
utveckling av 
Domän .SE

Främjande av 
internetanvänd-
ning

Finansiering, 
internetfonden

De konkreta ansvarsområdena för en organisation, myndighet eller företag eller förening, 
varierar från tid till annan. Det är alltid en bra första fråga när man skall närma sig en 
kontakt just om vad som ses som en viktig uppgift i nuläget. Uppdrag kommer och går, 
likaså utformas flerårsstrategier med ett visst innehåll, stadgar befästs och ingen paragraf 
varar för evigt. Utifrån ett samhällsperspektiv kan olika aktörers ansvarsområden nästan ses 
som en form av arbetsdelning. Myndigheterna delar upp det nationella ansvaret inom sig, 
kommuner och regioner gör uppdelningar som motsvara behoven på lokal nivå, företagen 
tar hand om det som kan kommersialiseras och frivilligorganisationerna rycker in där det 
uppstår brister i systemet, eller där enskilda grupper vill driva utvecklingen åt ett annat 
håll än folkflertalet ville vid senaste valet. Men det sitter sällan något samlande råd och 
skapar en ansvarsstruktur på ett logiskt strategiskt sätt, utan frågor reser in i organisationer 
vid olika tillfällenoch stannar där och utvecklas beroende av bl a tidsanda och olika typer 
av kulturellt mottagande (Rövik, K-A 2001). Målrationella tankar, de vill säga tanken 
att vi utformar våra organisationer på ett funktionellt sätt för att främja effektivitet och 
måluppfyllelse, är ganska utbredda och har karaktären av rotmetafor, men är samtidigt lite 
missvisande. Det är svåröverblickbart och inte alltid logiskt i alla lägen kring digitalise-
ringsarbetet i ’Sverige. Mitt intryck är att det finns både överlappande ansvarsområden och 
områden där det både finns stora behov av insatser som konkreta projekt som bedrivs, trots 
att uppdragen aldrig formulerats och fördelats i formell mening av statsmakten. Värt att 
notera i kategoriseringen ovan är de premisser som man förfogar över, där både myndig-
heter och företag har ett stort ansvar för avtal och infrastruktur, men där det är bibliotek, 
frivilligorganisationer och folkbildning som arbetar nära användare och medborgare. 

Vi skall nu titta lite på vad som präglar organisations- och kommunikationskulturen 
i den här lite vidare aktörskontexten. Utrycket organiserande princip brukar innebära 
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en slags logik olika verksamheter följer och jag tror att den här uppdelningen har sin 
främsta inspiration från Bo Rothstein (1997) när han diskuterar olika organisationstypers 
legitimitet i ett offentlig demokratiskt perspektiv. 

Figur 2.3 Arbetssätt samverkan och kommunikation

Typ av aktör/
Aspekt

Myndighet Kommunal 
samverkan

Frivillig-
organisation

IT & 
Telekomföretag

Nätverk 
för digital 
delaktighet

Arbetssätt Funktions-
inriktad

Standard

Reaktivt

Hög 
expertkunskap

Professionell

Punktinsatser

Uppföljning

Information

Fördela medel

Informell 

Projektinriktad

Proaktivt

Semi-
professionellt

Mycket 
punktinsatser

Undervisning

Förevisning

Direkt 
stödjande

Strategiskt

Resursallokering

Behovsstyrd

Strukturerad, 
men informell

Proaktivt 

Uppsökande

Volontär 
egeninsats

Tillfälliga 
satsningar

Direkt stödjande

Enligt gängse 
företags praxis

Passivt

Affärsmässig

Kvartalskalkyler

Teknik och 
produktion 

Kommunikation 
och gränsnitt

Nätverks-
skapande 

Relations-
byggande 

Opinions-
bildning

Lobbying

Kampanjarbete

Proaktivt

Samverkan & 
kommunikation

Internt 
orienterad

Formell repre-
sentation i olika 
It-politiska organ

Samspelar 
med andra 
myndigheter

Digidel

Vertikal formell 
kommunikation

Stark, informell 
samverkan 

Bibliotek och 
folkbildning 

Brukarmed-
verkan

Lokala företag

Digidel

Horisontell 
kommunikation

Extern 
samverkan

Samverkan 
kommun, 
företag

Internationella 
nätverk

Digidel

Bibliotek

Horisontell 
kommunikation

Genom affärs-
förbindelser

Företagsnät och 
Digidel

Branchnät

Lobbying

Produktlansering

Nätverk kopplat 
till branch och 
profession

Vertikal formell 
kommunikation

Politiska organ

Media

Partners

Frivillig-
organisationer

Myndigheter

Bibliotek

Folkbildning 

Eldsjälar

Vertikal & 
horistontell 
kommunikation

Organiserande 
princip

Byråkratisk

Professionell

Serviceinriktad

Professionell

Samverkan

Egenmakts-
driven

Ideell förening

Vinstdriven

Ekonomiska 
principer

Nätverks-
organisation

Löst kopplad

Hybrid

Det är förstås så att olika organisatoriska kontexter också skiljer sig åt vad gäller de 
vanor som finns i verksamheten. Myndigheterna är en specifik typ av organisation och 
de präglas av ett funktionalistiskt och byråkratiskt arbetssätt, vilket kommer till uttryck 
i ett uppifrån styrt beslutsfattande, osäkerhet kring individuellt manöverutrymme samt 
en förkärlek för frågor om standardisering och kvalitetssäkring. Här befinner vi oss 
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närmare centralmakten och har de mest formellt fattade regleringsinstruktioner. För 
digital delaktighetsfrågan gäller att den kan kopplas till den både innehållsliga priori-
tering inom myndighetsområdet som den beslutsprocess som där råder. Det tar tid att få 
tag i personer i den miljön, för alla har sina avgränsade specialområden och tanken om 
utbytbarhet eller gränsöverskridande arbete är inte lika genomsyrad här. De frivilliga 
organisationerna är ju idéburna och bemannas av människor med starkt engagemang för 
sociala frågor och bistånds- och samhällsförändrande arbete. Vad de däremot också har 
är en strategisk ekonomisk och nästan affärsmässig kultur, med en hög medvetenhet om 
kostnader, värdet av alliansskapande kring olika avtal och en mycket proaktiv hållning till 
ledarskap och verksamhetsutveckling. De satsar mycket tid på bland annat på resursal-
lokering och marknadsföring, eftersom de är beroende av donationer, och är även om de 
vänder sig till samhällets allra svagaste, inte alls svaga i sitt tjänsteutövande. De har gott 
om medel och en hög medvetandegrad om hur resursanskaffning är en del av stödinsatsen 
i sig. De har också upparbetat en viss kontakyta gentemot lokala företag och kan nog i 
många stycken dela den kulturen. Bibliotek och folkbildning är ju nästan raka motsatsen 
till en byråkratisk kultur, där det utvecklas samarbeten och ganska snabbt etableras 
organistoriska strukturer kring själva sakfrågorna om digital delaktighet. Här finns inte 
heller ansvaret för alla svenskars användbarhet, utan de faktiska brukargrupperna och de 
frågor som råder lokalt i processerna tillåts vara ganska styrande. Det präglas av infor-
mellt samspel, sektorsövergripande arbete är nästan mer regel än undantag i de projekt 
som bedrivs. Här finns också en stark förankring i lokalsamhället på relativt bred front, 
särskilt för biblioteken som har dörrar till de flesta medborgargrupper och samtidigt har 
en stark lokalmässig förgrening ute i landet. Det finns inte alltid en inblick i de sociala 
och kulturella villkoren utanför den egna organsiationen och ett arbete om digital delak-
tighet bör inledas med en sådan avstämning. Hur de som ansvarar för insatserna ser 
på digital delaktighet, både vad som kan vara dess mål och de behov människor har av 
att ta del av internet och teknik, påverkas av kultur och vanor i den egna organisation. 
Där skatteverket, PTS och Handisam har ganska nogranna kartläggningar av enskilda 
grupper på individnivå för att kunna avpassa utbudet till bestämda behov och rättigheter, 
kan stadmissionen ha grupper som saknar identitetshandlingar eller inte ens kanske har 
personnummer, men ändå vara i behov av ett visst stöd på mycket kort tid. Synen på 
ekonomins betydelse skiljer sig också åt i olika kulturer och de flesta verkar se positivt 
på samverkan kring enstaka aktiviteter, men mena att mer långsiktigt arbete kräver en 
genomgripande samplanering. Vi skall nu övergå till att titta på vilka mål och målgrupper 
som finns för de frivilliga initiativen idag.

2.3 Behov av, mål och målgrupper för de frivilliga initiativen
Ser vi då på vilka som är målgrupper för de frivilliga initiativen så är två tendenser 
möjliga att se. Den ena är att det finns en otydlighet när gäller vilka målgrupperna är 
i de konkreta satsningarna, dels är ofta kunskapen om de grupper som står utanför lite 
schablonmässig. Men det tycks även finnas en uppfattning om att insatserna skall ge 
tillträde för breda grupper. Den nationella statistiken (Findahl 2012, 2013) visar att icke 
användarna finns över hela spektrat av befolkningsgrupper, även om icke användningen 
är högre bland dem som är 56 år och äldre. 
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Figur 2.4 De som står utanför – En rapport om digital delaktighet av Olle Findahl

  5   dE Som StÅr UtanFör 2011                        

Andelen svenskar som använder Internet fortsätter att öka, men spridningen har mattats av 
under senare år. För tio år sedan, då ungefär halva svenska folket hade skaffat sig tillgång till 
Internet, kunde man skönja en avmattning i spridningstakten efter den snabba tillväxten under 
slutet på 90-talet. Men utvecklingskurvan planade inte ut utan fortsatte uppåt med två till tre 
procent för varje år. Och så har det fortsatt i minskande takt och nu ligger den årliga ökningen på 
omkring en procent. 

Utanför 2011

12-15 år 
1% 

16-25 år 
1% 

26-35 år 
3% 

36-45 år 
3% 

46-55 år 
7% 

56-65 år 
14% 

66-75 år 
28% 

76+ år 
43% 

Funktionshinder 
3% 

Inget intresse 
66% 

Krånglig teknik 
19% 

För dyrt 
5% 

Inte tid 
7% 

År 2009 var det, enligt ”Svenskarna och internet”,  
1,7 miljoner (12+ år) som inte eller mycket sällan 
använde internet hemma. 2010 hade antalet sjunkit 
till 1,5 miljoner och ett år senare, 2011, har antalet 
som står utanför sjunkit till 1,33 miljoner. 

till detta kommer ett mörkertal icke-användare som 
inte fångas in i undersökningen ”Svenskarna och 
internet”. det är grupper som är svåra att nå med 

vanliga intervjuundersökningar. de har ingen fast 
adress eller telefonnummer, kan inte så bra svenska 
eller vill helt enkelt inte svara på frågor om sin 
medieanvändning. 

de flesta icke-användare återfinns bland pensio-
närerna, men ungefär 30 procent av icke-användarna 
är yngre än 65 år. 185 000 är mellan 56 och 65 år och 
ungefär 100 000 är i åldern 46 till 55 år.

Hur gamla är de 
som inte använder 
Internet?

Vilka är skälen till att 
man inte använder 
Internet?

Diagram 1 
Icke-användarna 2011 fördelade efter ålder

Diagram 2 
Uppgivna skäl till att man inte använder Internet 2011

Fler icke användare finns bland lågutbildade, lågavlönade samt yrkesgrupper som är 
mer inriktade mot kroppsarbete samt att det finns en del skillnader mellan de som bor i 
storstad respektive landsbygd. Vi ser också att det bland skälen till icke-användning finns 
olika typer av barriärer, men i allra högsta grad anges bristen på intresse. Samtal med 
departement och kommission visar att det finns många som idag vill samlas kring att få 
folk delaktiga på nätet och uppgiften om den grupp som inte är uppkopplad är intressant 
ur flera perspektiv. En orsak till den breda uppslutningen ligger i en ambition att utveckla 
Sverige med hjälp av den digitala tekniken. För företagen finns en klar ambition att skapa 
och vidareutveckla en inre digital marknad, för få en bas för handel och produktion 
inom IT-tjänstesektorn, för stat och kommun finns stora möjligheter till effektivisering 
och kvalitetsutveckling och för grupper som befinner sig i utanförskap kan den digitala 
tekniken vara en mobiliserande och frigörande kraft. Det finns många bekymmer också, 
som kommer att ta tid att lösa, men innan vi går in på dem vill jag diskutera lite hur synen 
målgrupper, mål och behov ser ut i den delaktighetsfrämjande diskursen.
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Figur 2.5 Behov, mål och målgrupper

Typ av aktör/
Aspekt

Myndighet 

PTS
Handisam
SKV
(UHR)
(KB, FBR)

Kommunal 
samverkan 

Bibliotek, 
Folkbildning
SKL, (FBR, 
KB)
Ung komm
Projekt

Frivillig-
organisation 

SeniorNet
Stadsmissionen
Rainbow
Fairtrade
Civil olydnad

IT & telekom 
Företag

It & Telkom, 
branch
Microsoft 
InUse-ITkon-
sult

Nätverk för 
digital
Delaktighet 

Digidel
.SE

Typ av behov Digitala 
tjänster och 
gränsnitt

Bredbandsupp-
koppling

Avtal och 
information

Medborgerliga 
plikter

Kvalitetssäkrat 
utbud

Konsumentstöd

Kompetens-
behov
utveckling 
inom IT,

Kunskap 
om tekniska 
tillämpningar

Kommunikation

Social service, 
stöd

Social 
gemenskap

Basbehov

Betala 
räkningar

Söka arbete 

Socialt stöd 

Kulturell 
gemenskap

Alternativa 
behov

Användar-
vänliga tjänster

Förhöjd 
servicenivå

Konsumtion av 
upplevelse och 
information

Samordning, 

Kommunikation

Analys och 
marknads-
Föring

Upplysning, 
idéspridning 
bland partners

Typ av mål Konventioner, 
Lagar, Direktiv, 
Formella 
uppdrag, 
projektstöd

Kommunala 
verksam-
hetsplaner, 
projektstöd

Stadgar, Verk-
samhetsplaner, 
projektstöd

Affärsplaner, 
vinstmål, 
affärsavtal, 
Främjande och 
Varumärke

Stadgar. 
Projektstöd
Verksamhets-
planer,
Tjänsteuppdrag 
för kansli

Målgrupp Medborgare, 
nationell nivå, 
konsumenter 
av offentliga 
tjänster

Medborgare 
lokal och 
regional nivå, 
svaga grupper, 
utanför 
arbetsliv 
och formell 
utbildning

Behövande och 
utsatta grupper, 
el medlem i 
intressegemen-
skap

Kunder av 
digitala tjänster

Partners 
och eldsjälar 
inriktade mot 
olika typer 
av stöd och 
främjande, inte 
slutanvändare

En första iakktagelse är att det inte alltid finns så tydligt klargjorda målgrupper. Det 
finns i praktiken inget gemensamt språkbruk kring olika användargrupper. Det talas 
om brukare deltagare, medlemmar, partners, kunder, funktionshindrade, medborgare, 
skattebetalare, bredbands- och abonnemangsägare och klienter, boende eller gäster. Det 
finns flera kategorier, en relativt spridd är den om icke användare – sällan användare. 
Ser vi på matrisen ovan, kan vi konstatera att olika aktörer har lite olika förhållningssätt 
till dem de ser som målgrupp för insatserna. Från myndighetsperspektiv betonas ofta 
användaren i dess medborgerliga rättighetsskepnad och vanligen resonerar vi då om 
nationellt medborgarskap och de som står utanför är en grupp som bör lyftas till en 
allmänhetens nivå, med hjälp av olika stödinsatser. Från frivilligorgansiationernas sida 
är man mer avgränsad och talar om personer som mest utsatta, de kan vara hemlösa 
eller gäster. Föreningarna har sina självanslutna medlemmar och företagen vänder sig 
ofta till köpstarka grupper som de ses som kunder eller presumtiva kunder. De äldre är 
en målgrupp som företagen visar ett visst intresse för nu. 
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Det finns mycket att säga om målgrupper och de olika behov som delaktighets-
främjande insatser är tänkt att tillgodose, men här skall vi titta särskilt på de behov som 
aktualiseras av de frivilliga intitiativen. De äldre som möts upp här uppmärksammas 
i tre avseenden. De kan ha en negativ eller skeptisk attityd till digitala aktiviteter och 
en rädsla för att vara aktiv på nätet. Detta kan komma sig av både för lite erfarenheter 
men också tekniska system som inte anpassats på ett bra sätt utifrån deras krav på 
användbarhet. De har dessutom inte sällan en del hälso- och funktionshinderproblem. 
Deras utanförskap grundar sig således på teknikbrister, negativ attityd och bristande 
kompetens och insatserna formuleras för att tillgodose den typen av behov gentemot 
den gruppen.

Ser vi på den gruppen som är funktionshindrade, så är deras utanförskap kopplat 
till respektive funktionshinder, där de psykiskt funktionshindrade är den grupp som 
alltjämt behöver ett mer utvecklat stöd, men också på brist på kunskap och orientering 
om det utbud som faktiskt finns utvecklat exempelvis på olika specialmyndigheteter. 
De grupper som arbetar nära människor i det digitala utanförskapet tycks inte ha så bra 
inblick i vilket stöd som finns på olika håll i organisationerna. När det gäller personer 
medmed invandrarbakgrund så är deras behov av stöd ofta kopplade till språkbarriärer, 
bristande förkunskaper om det svenska systemet, vilket rör vad olika förvaltningar och 
företag kan bidra med samt svårigheter att använda de nätresurser som finns av det 
skälet. Det finns mycket kunskaper som inte bara är språkliga utan också kulturella 
som måste erövras i ett nytt hemland. Men det finns också behov av att stötta den här 
gruppen på grund av att deras synpunkter och erfarenheter inte fått göra avtryck när 
system och tjänster har utvecklats och diskriminerande attityder upplevs som något som 
också gjort dem utestängda i samhället.

Ungdomar är i regel aktiva på nätet, men de problem som tas upp när den gruppen 
görs till målgrupp är att de är på nätet relativt ensamma utan andra vuxna som kan 
handleda eller bistå då det uppstår bekymmer i form av utestängning och nätmobbing, 
flickor och pojkar har olika förutsättningar att utvecklas på nätet och frågan som är 
viktig här är att se på spelreglerna och den etiska nivån i den interaktion som finns. 
Ungdomar har också god nätvana och är kunniga inom vissa områden som te x sociala 
media, men har mindre kunskap om It kopplat till vuxenvärldens plikter som t ex 
e-handel och bankärenden på nätet.

Överlag kan det sägas att målgrupper och behov för digital delaktighet är idag 
uppmärksammade och har god legitimitet, men är alltjämt för dåligt klargjorda. Då 
delaktighet innebar att få tillträde till tekniken var frågan enklare, men idag då delak-
tighet är kopplat till användning, kompetens och förmågor i användarnas livsmiljö vet 
vi för lite om olika användargrupper. Här menar de flesta att det finns både ett stort 
behov av fördjupad statistisk analys, men framförallt mycket mer mjuka studier som kan 
tydliggöra användarnas subjektiva upplevelser. Här finns mycket kvar att göra.

Icke användning inte alltid problem
Det är viktig att se att icke-användning inte alltid är eller upplevs som ett problem. Det 
finns ett motstånd mot en slags digital kolonialisering idag, som bygger på en medveten 
form av civilisationskritik och det faktum att digital delaktighetgör oss objektifierade 
och kontrollerade utifrån ett systemvärldsperspektiv och fjärmar oss från det autentiska 
och verkliga meningskapandet i livet. Det finns ett valt utanförskap som motiveras av 
strävan efter livskvalitet och genuina relationer och upplevelser. Det här utanförskapet 
uppfattar jag som något som kommer att öka framöver, framförallt hos en välutbildad 
medelklass som väljer bort teknik pga etiska och kvalitetsmässiga skäl. Idag tas inte den 
frågan upp särskilt väl av den It-politiska agendadiskursen. Bland äldre finns en stark 
vilja att delta och ett stort engagemang, men där saknas idag ett tillräckligt stöd för 
sammankomster och utbildningar. Matrisen ovan visar att formen för olika mål varierar, 
men vi måste förstås säga något också om innehållet. Det finns vissa gemensamma 
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3.1 Inledning
Det här kapitlet avser att analysera frågorna om hur det digitaliseringsfrämjande 
arbetet utformas idag, vilka insatser som görs, vilken typ av projekt som anses särskilt 
framgångrika och hur väl de projektinsatser som bedrivs på lokal nivå lyckas nå sina 
målgrupper. Analysen bygger både på skriftlig dokumentation och de samtal som förts 
under den här studien. Inga egna undersökningar av måluppfyllelse har gjorts inom 
ramen för studien. 

3.2 Olika typer av insatser som genomförs
När jag ställt frågan om vad det är för typ av insatser som görs för att främja digital 
delaktighet idag får jag en bild av att arbetet sker på en rad olika sätt som både kan ingå 
som en del i det ordinarie arbetet där arbetet successivt övergår från det analoga till 
det digitala som att för vissa ses som en exklusiv satsning på att nå eftersatta grupper i 
utanförskap. 

Som helhet handlar det om insatser för att skapa förutsättningar för människor att 
vara digitalt delaktiga. Vi kan kalla det för att sätta upp ramar genom att säkerställa 
att det finns en infrastruktur för teknik och uppkoppling, att de resurser som finns är 
reglerade så att den som vill får tillträde och har ett tillräckligt skydd för sina aktiviteter 
samt att det finns ekonomiska resurser för de kostnader som främjandeaktiviteterna 
kräver för att kunna genomföras. Nedan listas den typ av insatser som sammantaget 
förverkligar målen med att överbrygga digitala klyftor idag:

• Infrastruktur och reglering för att arbeta digitaliseringsfrämjande 
• Resurser och finansieringsmöjligheter 
• Opinionsbildande insatser 
• Skapa strategiska planer, göra särskilda rekryteringar, uppföljnings- och utvärde-

ringsprojekt 
• Direkt stöd för icke användare
• Skapande av grupper för lärande mellan olika användarkategorier (pedagogiska 

projektet)
• Bygga upp kommunala och regionala nätverk mellan aktörer för långsiktig strategi 

(Digidel och digitaliseringskommissionen i lokalpraktiken)
• Deltaga i bred samverkan kring digital deltaktighet (konferenser och samverkansråd)

3.3 Infrastruktur och resurser
Infrastrukturfrågan, vare sig det rör sig om den hårda som gäller själva kommunika-
tionsnätet och anskaffandet av IP-adresser och domännamn för att få tillgången till 
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målbilder när gäller digitaliseringsfrämjande insatser och det är ofta kopplade till en 
föreställning om att It idag integreras så väl i alla grundläggande delar av tillvaron att 
den blir en del av att kunna vara människa. 

Ett överordnat mål är att It ses som en grundläggande fri och rättighet, ett redskap, 
som krävs för att tillgodose mänskliga basbehov och värdighet. Det är FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter, som formulerar det innehållet. Ett annat målinnehåll är 
knutet till iden om den upplysta och aktiva medborgaren, där den digitala delaktig-
heten är en politisk resurs. Dagens medborgarskap är digitaliserat i den meningen att 
offentliga institutioner, politiska beslutsprocesser och offentlig åsiktsbildning sker på 
digitala arenor. Digitala redskap är en förutsättning för demokratiskt deltagande och 
demokratiskt deltagande är en förutsättning för vårt samhällsystem. Den tredje typen 
av mål handlar om att vi med hjälp av den digitala tekniken önskar skapa social och 
kulturell gemenskap inom den egna gruppen eller mellan den egna gruppen och andra. 
Här ses den digitala kommunikationen som ett redskap för att överbrygga geografiska 
och social avstånd. Utöver detta målinnehåll kopplas målen till de etablerade verksam-
hetsmål som finns inom respektive organisationstyp. 

2.4 Uppsummering
Vi har nu tittat lite på den institutionella kontexten för det delaktighetsfrämjande insat-
serna där vi identifierat ett antal aktörer och roller i det sammhanget. Vi har visat på det 
spektrum av ansvarsområden som existerar samt något om de behov som finns av olika 
insatser idag. Vi har också kommenterat frågan om olika organisationskulturer och. 
Nu skall vi vända blicken mot vad som rent konkret genomförs för att överbrygga den 
digitala klyftan i praktiken.
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internet, eller den mer mjuka som rör skapandet av digitala tjänsteutbud för både företag 
och offentlig verksamhet, är en bakomliggande förutsättning för digital delaktighet. Vi 
har redan nämnt att många aktörer främst kommersiella aktörer verkar för detta och 
att PTS har en viktig funktion som kontroll och kvalitetssäkrare här. För det delaktig-
hetsfrämjande arbetet kommer frågorna in som ett bekymmer för dem som inte har en 
god bredbandstäckning idag. Det finns områden i Sverige, utanför storstäderna, som 
har dålig eller ingen täckning och där invånarna själva måste stå för höga kostnader för 
att installera det som krävs (Uppföljningsstudie, Digidel). En annan viktig fråga rör de 
bekymmer som ibland kallas interoperabilitet, vilket handlar om olika systems förmåga 
att samordnas med varandra, vilket kan fungera fjärmande och upplevas som ett hinder 
ur användbarhetssynpunkt. Krångliga system och brist på samordning är något som 
bland annat de äldre upplever som bekymmersamt. Brukare och medborgare har en 
alltför svår uppgift att hålla sig ajour med alltför olika system och att det blir handlägg-
ningsproblem om regelverken (bla PUL) hindrar samordning och synkronisering samt 
inte säkrar tryggheten. 

Resurser och finansieringsmöjligheter är ett viktigt villkor för att kunna arbeta 
digitaliseringsfrämjande, men finansieringsformerna är idag inte kopplade till någon 
övergripande plan för detta. Dels kommer resurser från prioriteringar inom många 
verksamheters ordinarie budgetramar, där det finns lagtexter, direktiv eller särskilda 
uppdrag för att arbeta för att särskilt stötta grupper som riskerar utanförskap. Det 
är svårt att uppskatta summorna i dagsläget då dessa sällan särredovisas. Post- och 
telestyrelsen avsätter medel för att följa upp vissa utsatta användargruppers behov av 
It-stöd och gör regelmässigt analysarbete i syfte att hålla sig ajour med hur teknik erfars 
i konkreta situationer. Digitaliseringsfrågor ingår i många verksamheters uppdrag 
och kan ses som en aspekt eller funktion vid sidan av den analoga och som något som 
successivt kommer att överta den traditionella verksamheten i allt väsentligt. (Digital 
delaktighet – Digidel i Halvlek, 2013) finner vi att finanseringen av Digidels många 
projekt görs av internetfonden. En uppgift jag stött som ger någon indikation är att 23 
miljoner (13 för fonden och 10 för kansliet) under 2011 och 2012 har finansierats av .SE. 
Även regioner och enskilda verksamheter medfinansierar många av de projekt som 
bedrivs och Eu:s socialfond dyker upp som medfinansiär i en del projekt. Folkbild-
ningsrådet har avsatt medel(ca 8 miljoner kr) för projekt för flexibelt lärande. Vi kan gå 
in i budgetar och kalkyler, men en notering är att det finns ingen särskild gemensam 
resurs för ändamålet som skulle kunna säkra en finansiering av just det digitaliserings-
främjande arbetet. Att skapa en gemensam bas skulle kunna vara ett sätta att säkra det 
gemensamma ansvarstagandet och även fånga upp det gemensamma intresse som finns 
kring att arbeta främjande. Här kan vi se att digidelnätverket lyckats väl med att samla 
olika organisationer under samma paraply och också att .Se kommit in och bidragit till 
finansieringen. Om PTS, Handisam, .SE , IT & Telekomföretagen, Folkbildningsrådet 
och KB kunde avsätta en gemensam resurs för delaktighetsfrämjande projekt skulle ett 
permanentande kunna ske och satsningarna stabiliseras. Från Skatteverket efterlyses 
medel för samarbetsprojekt med frivilligorganisationerna kring de grupper som är mest 
utsatta.

3.4 Opinionsbildning, strategisk planering och uppföljning
När det gäller opinionsbildning och strategisk planering så görs detta idag huvudsakligen 
av Digidel och myndigheterna, möjligen även av de större organiserade IT-företagen. 
Fördelen med Digidel är att deras kampanjer och opinionsbildande verksamhet spänner 
över bredden och har ett både medborgerligt och förmedlarperspektiv i sina insatser. 
Ser vi på Handisam, PTS eller KB eller Skatteverket så är de snävare i sina fokus och 
koncentrerar sig på just sina sakområden. Av de insatser som gjort starkast avtryck är den 
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kampanjen Get on line week (Get on line week 2013) som genomfördes under våren 2013, 
med aktiviteter över hela Sverige. 

Insatser för att skapa en positiv attityd till IT kommer sig av att den största gruppen 
anger just bristande intresse och motivation som orsak till att de avstår. Just de frivilliga 
insatserna har ju sin styrka i att de lyckas fånga upp de personer som har ett personligt 
intresse där It kan vara ett stöd i den egna vardagen. En erfarenhet som görs i nästan 
alla projekt är att när människor kommer över den brygga av hinder som ofta finns, blir 
de väldigt engagerade och önskar nästan alltid fortsätta att lära vidare. Genom aktiv 
opinionsbildning ökas kunskapen bland både de som står utanför och de vars intresse 
just väckts. 

Det verkar också som om arbetet med opinionsbildning varit framgångsrik, då 
frågan idag har en hög legitimitet. Det finns hos i stort sätt alla grupper idag en positiv 
attityd till att arbeta med digitala klyftor samt att de digitala frågorna ges en ganska 
hög prioritet på de internpolitiska agendorna. Frågorna kommer upp på konferenser, de 
skrivs in i stadgar och direktiv alltmer och frågorna anses vara en viktig del av samhälls-
utvecklingen i positiv mening. Denna ökande legitimitet skapar acceptans, men också 
högre förväntningar på ett It integrerat samhälle för medborgarna. 

Samtidigt som diskursen är relativt tydlig och stark haltar det något då det inte finns 
en så tydlig strategi för hur IT politiken skall implementeras på lokal nivå och jag anar 
att det är det tomrummet eller utrymmet som just folkbildning och bibliotek tagit i 
anspråk. Det här behöver inte ses som ett tillkortakommande, men bör nog, med viss 
ödmjukhet inför centralstyrningens begränsningar, ses som att politikutformningen de 
facto redan har inletts på lokal nivå, i anslutning till de situationer där medborgarna 
upplevt att behovet eller eventuellt intresset är som störst. 

Jag uppfattar att det finns en tydlig önskan bland dem som idag arbetar främjande 
om samlande initiativ för att hantera digitala klyftor. Det är en så både symboliskt 
viktig fråga som ger en signal om att digitaliseringen gäller alla och att efterfrågan på 
digitala tjänster har en långsiktig bas. Men det har även att göra med insikter om att 
många livsavgörande frågor idag är beroende av teknisk kompetens. It blir därmed också 
en välfärdsfråga. Det viktigaste skälet är möjligen det om behovet av att stärka och 
vidare utveckla vår demokrati, där It är problematisk, ur många synpunkter om den inte 
kan brukas av alla grupper på lika villkor. För att långsiktigt säkra att klyftor minskar 
och inte djupnar anser de flesta att det behövs långsiktighet och strategiskt planering. 

Ett citat från ett mycket framgångsrikt projekt i Västra Götaland:

”I Sverige är den digitala delaktigheten jämförelsevis hög. Ola ser det som ett 
bevis för att vi varit bra på att föra ut kunskaperna. Bibliotek och bildnings-
förbund är grunden i den klassiska svenska bildningsstrukturen. Men det finns 
hinder för mer permanenta kunskapssatsningar.

– Att satsningar som Digidel görs i projektform är ett exempel på modern 
dumhet. Projekt är tidsbegränsade. Politiker är skiträdda för långsiktighet. När 
projektet tar slut uppstår problem med kontinuiteten och det utgör på sikt ett 
hinder för att uppnå målen. En verksamhet som fungerar bra bör permanentas. 
Varför lägga ner?”  
Ur rapporten Digital delaktighet. En rapport om hur bibliotek och studieförbund 
samarbetar 2011-2012. (2012) Kultur i Väst

Det är bra om regeringen kan se att det finns en grund som växer sig starkare och som 
möjligen behöver stöttas, men också kan få fram nya modeller och lösningar på hur 
digitala klyftor kan överbryggas. Det har också skapats en efterfrågan av strategiska 
sammanhållna stödinsatser för att den verksamhet som bedrivits hittills skall vidare-
utvecklas. 
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3.5 Unika arbetsformer
Jag har gått igenom ett hundratal projektbeskrivningar av olika slag, alltifrån summariska 
sammanfattningar till mer fördjupade studier av kritisk utvärderande karaktär och vi har 
gjort inom ramen för den här studien en separat beskrivning av de projekt som befunnits 
vara mest framgånsrika på lokal nivå ur It-policy synpunkt (Så skapar vi digital delaktighet 
idag. Om att ta de första stegen in på nätet. Exempelsamling 2013) Nästan alla projekt 
följer fyra spår, som skulle kunna ses som fyra nivåer av digital delaktighet (jfr begrepps-
definitionen i kap 1). Dels handlar det om direkt användarstöd, dels om olika sätt att lära 
och kompetensutveckla av varandra, det handlar om att bygga aktiva nätverk ihop med 
olika samarbetsparter som alla eftersträvar samma mål och det handla om att bygga upp 
regionala It-strategier för att förankra den It politiska agendan i lokala samhällsstrukturer. 
Figuren nedan illustrerar den spiral som jag uppfattar att de olika disparat projekten ändå 
länkas samma enligt.

Direkt användarstöd

Användare lär ut

Bygga nätverk

Regional strategi

Grupp 1 Direkta användarstödjande arbetsformer. 

Grupp 2 Arbetsformer som skapar grupper där olika 
användarkategorier lär varandra.

Grupp 3 Att bygga mötesplatser och arenor för olika 
aktörer och eldsjälar på kommunal nivå.

Grupp 4 Att bygga nya regionala 
samverkansstrukturer för långsiktig och 
hållbar IT utveckling.

Direkt användarstödjande
I den här kategorien placerar vi projekt som vänder sig direkt till allmänheten eller till 
en specifik målgrupp i samhället. Här finner vi intressanta projekt såsom Drop-in på 
egna villkor, Våga prova på internet i glesbygden, Behandlingshemmets projekt för att 
utveckla hemlösa missbrukares deltagande på Internet, satsningen på IT-guider och 
internetcaféer för seniorer etc. Det som är gemensamt för dessa projekt är att de alla 
strävar efter att uppmuntra deltagarna till delaktighet utan att de ska behöva känna 
någon press eller några krav. Verksamheterna är frivilliga och ger den enskilda delta-
garen motivation och mod att delta. Kanske att man vid första bekantskapen med dessa 
projekt vill kalla det för nybörjarkurser men det är alltid svårt att klassificera nivån på 
dessa. Det är helt avhängt till deltagarnas förkunskaper vad gäller datorer och internet. 

I flera av projekten kan man också gå vidare till mer avancerad internetanvändning 
i sin egen takt vilket gör att svårighetsgraden är anpassad till deltagarens egen takt. 
Kanske är det här den viktigaste formen av delaktighetsfrämjande projekt i den 
meningen att deltagarna får sin första chans att komma i kontakt med tekniken och 
det den kan brukas till på sina egna villkor. Dessa insatser handlar mestadels om olika 
former av kurser eller prova på aktiviteter, med hög grad av stöd och gruppinteraktion 
på den nivå där nybörjaren befinner sig. Det är inte alltid så att målgrupperna är så 
tydligt utarbetade i förväg, utan av visst värde anses det vara att skapa en öppenhet och 
ge tillträde till breda grupper av möjliga användare. 
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Det blir goda resultat av de här satsningarna, det vill säga den egna uppföljningen 
tyder på att de kvantitativa målen som ställs om kring önskat delatagande överträffas 
samt att användarenkäterna indikerar att lärandet har främjats och intresse väckts. 
Det här är genomgående med ett par undantag. För seniorer är målen oftast för lågt 
ställda och de satsningar som görs motsvarar inte det enorma intresse och de behov 
som de äldre idag har. När det gäller de allra mest utsatta grupperna som är psykiskt 
funktionshindrade, äldre invandrarkvinnor och grupper med starkt socialt och ekono-
miskt utanförskap uppfylls inte målen, för där är deltagandet vacklande och behovet 
av stödresurser betydligt större än vad som brukar planeras. Här behövs både en social 
stöd kompetens samt språklig komptens som kan fungera som brygga in i de digitala 
miljöerna. 

Arbetsformer som skapar grupper där olika användarkategorier lär varandra
En annan arbetsform som vuxit fram i de delaktighetsfrämjande projekten är den om att 
lära av varandra. Digital kompetens och förmåga varierar mycket mellan olika grupper 
och ålderskategorier och inte sällan är enskilda användargrupper mer uppdaterade i 
teknikutvecklingen än vissa traditionella ämnesledare är. Att ta hjälp av grupper som 
är starkt engagerade och insatta i den digitala världen för att stötta lärandet i ovanare 
grupper har visat sig vara en framkomlig väg på många håll. Här ser vi exempel på 
detta inom både äldreomsorgen och nysvenskar och intrycket är att vinsten inte enbart 
är kopplat till lärande utan även ligger till grund för en ny typ av social kontakt mellan 
grupper som möjligen står längre ifrån varandra i det övriga vardagslivet.

Utfallet av de här försöken är mycket goda, då det dels lockat deltagare, men också 
bidrar till ett ökat ömsesidigt ansvarstagande för varandra i en geografisk eller social 
gemenskap. För de äldre är det betydelsefullt med meningsfulla kontakter över genera-
tionsgränserna. För utanförstående grupper är det personliga och analoga systemen 
betydelsefulla och skapar trygghet för dem som upplever osäkerhet inför den nya 
tekniken. Att lära mer, med hjälp av stödpersoner i den egna närmiljön leder till bäst 
resultat och satsningar på att kompetensutveckla personal i boenden, invandrartäta 
områden, behandlingsassistenter är ett indirekt men verkningsfullt sätt att nå de allra 
mest utsatta grupperna. För den personal, eller de stödpersoner som berörs upplevs 
It-pedagogiska uppgifter som positiva pålagor och ger kompetensvinster.För personer 
som arbetar stödjande med frågor som är socialt tunga ses digital delaktighetsarbete 
som ett inspirerande mer lösningsorienterat arbetssätt än vanligt. Grupper som arbetar 
med sociala frågor ser positivt på kontakten med företag och breda nätverk som Digidel, 
eftersom det ger utblickar och nya idéer kring det egna arbetet.

Att bygga mötesplatser och arenor för olika aktörer och eldsjälar på kommunal nivå
Utöver ovanstående projekt som inriktas mot att få förbättrat direkt stöd till nybörjare, 
samt skapa lärande där grupper med olika kunskapsnivåer kan mötas har vi en typ 
av delaktighetsfrämjande projekt som går ut på att skapa lite bredare förutsättningar 
genom att knyta samman olika grupper på kommunnivå. Här kan både flera utbildare 
eller främjare ingå samt insatserna riktas sig till olika målgrupper parallellt. Poängen 
är att etablera en struktur där främjandeinsatser ständigt pågår och skapa varaktiga 
allianser på kommunnivå. Det bygger på tanken att samordna de resurser som finns och 
skapa samverkansprojekt för att stimulera att dessa resurser synliggörs och tydliggörs för 
medborgarna.

Det är tidigt att säga något om utfallet av de här satsningarn, utöver att enstaka 
projektsatsningar sprider en It positiv attityd samt att de samverkande krafter som redan 
är igång får en stöttning och att satsningarna mer explicit får en It-politisk identitet. 
istället för att vara kopplade till näringslivsutveckling, integrationsfrågor, funktions-
hinderfrågor eller kompetensutvecklingsstöd blir aktiviteterna i de här satsningarna 
kategoriserade som It-strategiska delar av just en nationell, eller stundom även europeisk 
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samhällsbyggande process. En notering jag har gjort i det här avseendet är att It, som 
ingalunda är neutralt, laddar upp och omvandlar vissa traditionellt tunga områden 
som gäller invandrare, socialt utstötta, vilka annars hanteras som problem till att bli en 
form av positiva lösningar. Insatserna upplevs därmed, genom delaktighetsfrämjande 
projekt, som mer värdeskapande än vad som är brukligt. Detta gäller även funktions-
hinderinsatser som, genom att integreras med It perspektiven om tillgänglighet och 
användbarhet höjer upp legitimiteten. På samma sätt ser vi att när digitala delaktighets-
främjande frågor kommer in och integreras i It företagens verksamhet att den får en 
mer socialt ansvarstagande framtoning, vilket upplevs som stärkande både i den interna 
organisationen som i synen på It tjänsterna som förmedlas i en samhällelig omvärld. 

Att bygga nya regionala samverkans strukturer för långsiktig och  
hållbar IT- utveckling
En del av projekten arbetar med att skapa en bredare och väl förankrad IT-politisk 
struktur. Det finns en rörelse nu i på några håll i landet som uppmärksammar behovet 
av att samarbeta bredare, men också mer långsiktigt för att stärka regionen med hjälp av 
IT. Det finns både demokratiska förtecken för den här typen av insatser, men också en 
strävan mot att stärka samhällslivet både kompetensmässigt men också det näringsliv 
som behöver digital kompetens för att överleva. Samverkan över kommungränserna och 
en medveten strategi för att förändra de invanda bilder om digitala klyftor som ibland 
kan kännas som rena naturlagar. Här finner vi Göteborgsregionens projekt med IT-pi-
loter (och fortsättningen IT-lyftet) samt Kalmar Regionförbund och Regionbiblioteket 
i Kalmar läns – Digital delaktighet åt alla. Jag uppfattar att den här typen av satsningar 
är under uppbyggnad och att utfallet ännu är osäkert. Men de ses som en vidareut-
veckling, och engagerar även samma aktörer, som de insatser jag beskrivit tidigare och 
kan ses som ett uttryck för en ny typ av strukturerad efterfrågan av främjandestöd, men 
också som en signal om att det krävs strategiska och långsiktiga lösningar på de frågor 
som främjandeinsatserna har att hantera.

3.6 Samverkan kring digital delaktighet och behovet av 
erfarenhetsutveckling
Den sista typen av insats gäller det att samverka kring digital delaktighet och det att 
det finns en stark önskan om att komma samman från olika institutionella håll och 
utbyta erfarenheter. Samtliga aktörer som jag varit i kontakt med har uttryckligen visat 
att det är svårt att idag ha en total överblick över både digitaliseringsarbetet generellt, 
men när det gäller det klyftöverbryggande arbetet speciellt. It-frågan är ofta prioriterad, 
men alltjämt präglad av en teknikerdiskurs parallellt med att den är sektorsbunden. 
Användares liv och behov är å andra sidan integrerade och i behov av en samverkande 
stödstruktur. Svårigheter att kommunicera över organisationstyper, kulturkrockar 
och överlappningar vad gäller mål och insatser återkommer i mitt material med stor 
tydlighet. Det är dags att skapa nya strukturer för främjande arbetet och det är dags 
att byta fokus från ett system och teknikperspektiv till ett användbarhets- och lokalt 
utvecklingsperspektiv. Det här är inte utan problem. I mitt material ser jag att det 
finns spänningar mellan myndigheter och näringsliv, men också mellan centrum och 
periferi. Här kan frågan varken redas ut fullt eller besvaras i form av en lösning. Enbart 
ett konstaterande att samtliga aktörstyper är medvetna om problematiken om bristande 
samverkan, väl införstådda med att det finns ett ömsesidigt behov av varandras olika 
erfarenheter samt säger sig beredda att ingå samarbeten med samtliga övriga aktörer. 
De säger samtliga att, i den mån detta gäller också för andra, att de vill bidra både i 
utredande verksamhet, men också ekonomiskt genom att styra om egna resursprio-
riteringar, till ett långsiktigt samarbet. Aktörer som nämns som starka bärare av en 
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samordnad funktion av samtliga är biblioteken och folkbildningen och Digidel. Till 
dessa institutionella enheter finns ett upparbetat förtroende och goda erfarenheter av 
gott utbyte.

31



4.1 Forskningens roll i den pragmatiska It-utvecklingen
Här kommer vi in på det vetenskapliga och kritiska samtalet om digital delaktighet. Det 
är ingen kunskapsöversikt, utan ett försök att fånga in några aktuella tankar som finns 
idag bland de som arbetar med delaktighetsfrågor och innanförskap på nätet. Syftet är 
att belysa intressanta intellektuella dimensioner av digital delaktighet idag.

Vi som forskar har förstås väldigt olika ämnesintressen. Vi har våra naturvetenskapliga 
och tekniska kunskapsfält just för att hjälpa oss med tankarna bakom vår livsteknik och 
våra verktyg. Digitalisering och digitala frågor är en del av en teknisk kunskapsutveckling 
och skall naturligtvis fortsätta att vara det. Det är ingen slump att ordförande i digitali-
seringskommissionen Jan Gulliksen, har sin hemvist på KTH. Behovet att föra samman 
tekniska resonemang med andra vetenskapliga kunskapsområden är dock ingalunda 
ny (Castells, M 2000). Det finns många aspekter av teknik, både dess utveckling och 
användning som berör vårt beteende, vår kunskap och vårt lärande samt vårt samspel rent 
socialt i vardag och arbetsliv. Viktiga frågor dikuteras även utanför traditionella tekniska 
ämnena, inom såväl beteendevetenskap, samhällsvetenskap och har också anknytning 
till estetiska och kulturtolkande ämnen. Frågan om tvärvetenskap respektive mång- eller 
flervetenskap är historiskt sätt under kontinuerlig debatt i vetenskapssamhället och inte 
sällan betonas värdet av tvärvetenskaplig forskning när vi behöver fånga in komplexiteten 
i fenomen och förhållanden där just många infallsvinklar kan bidra till vårt lärande (Budd, J 
2001, Alvesson 1994, Gulliksen, J 2013). 

För att få en gemensam utgångspunkt kan vi se på hur vi menar att olika kunskaper 
hör hemma i olika sfärer och är kopplade till olika intressen och eller paradigm 
(Gustavsson, B (2002) Alvesson, M 1994). Tre typer av kunskapsperspektiv kan urskiljas. 
Ett perspektiv är det tekniska, instrumentella perspektivet; Ett annat är det hermeneu-
tiska perspektivet; Ett tredje är det kritiska emancipatoriska perspektivet. 

Tekniskt instrumentellt
Olika perspektiv ställer olika frågor och intresserar sig för olika aspekter av den digitala 
delaktighetsfrågan. Så ser vi exempelvis att det tekniska instrumentella perspektivet lyfter 
fram modeller och analyser som fokuserar tekniska funktioner och prestanda i tekniska 
system, applikationer och gränssnitt. Inom mitt eget ämne finns exempelvis en stark 
laboratorietradition där man utför testverksamhet av olika informationssystem i syfte att 
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kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla. Inom ramen för ett tekniskt instrumentellt perspektiv 
intresserar vi oss för frågor om hur effektivt ett system eller en tjänst fungerar i relation till 
sin tänkta funktionalitet. Här ligger fokus ofta på hur väl ett system eller funktion förmår 
prestera och hur olika tekniska lösningar kan optimeras. Här dominerar systemteori och 
strukturfunktionalistiska modeller där olika skeenden och händelser kan placeras in i en 
förutsägbar objektiv ram. Syftet är oftast att vilja få kontroll över händelseförlopp och 
säkra förutsägbarheten. Bygger vi en maskin, en process eller ett gränssnitt finns förväntan 
att den skall göra det som avsågs av dess konstruktör. Ingenjörer och de tekniska yrkena 
dominerar här och den kunskapen beskrivs ofta som ”hård” och objektiv.

Hermeneutiskt
Det hermeneutiska innebär att vi behöver sätta ord på och förstå innebörden av den 
digitala delaktighetsfrågan i rent subjektiv mening, baserat på hur människor tänker 
och erfar det som sker utifrån sin egen värld. Här koncentererar man sig på frågor om 
hur digitaliseringen kommer till uttryck i olika personers tankar, föreställningar och 
handlande i mer social mening. Tekniken, kan man resonera, byggs upp och används av 
människor och kan inte bli meningsfull utan att människor är med och läser av den på 
olika sätt. Det gäller alltifrån konstruktion, felsökning, användning och den upplevda 
nyttan av olika tjänster. En applikation skapad för att hitta rätt på en resa genom ett 
okänt landskap, kan vara hur tekniskt verkningsfull som helst, men om personen 
som använder den inte förstår att tolka informationen eller om den inte motsvarar de 
förväntningar och önskemål som resenären har med just sin resa så missas möjligen 
ändå poängen. Bekymret med människornas värld är att vi är så olika och att ett och 
samma skeende kan tolkas och förstås på så många sätt. I mitt ämne brukar vi använda 
exemplet med kärleksdikten (Audunson 1996) för att visa hur olika ett och samma 
dokument, vars innehåll systemet skall återfinna och återvinna, kan tolkas och användas 
av olika personer. En man vill ha inspiration till en kärlekshyllning till en nyfunnen 
bekantskap, en annan vill ha tag i samma dikt som källa i en uppsats på någon specifik 
utbildningsnivå, en tredje person låt oss ta en kvinna den här gången vill ha med en 
strof i ett reklaminslag om en ny bilmodell och ytterligare någon har fått uppdraget att 
sätta dikten in en katalog eller bibliografiskt system för framtida bruk. Listan kan göras 
lång. Hur vi uppfattar informationen och hur vi använder den är oerhört subjektivt och 
vi behöver kunskap också om hur den digitala delaktigheten erfars och förstås i rent 
subjektiv mening. Vi söker inte kontrollera och förutsäga i lika hög grad, utan snarare 
förstå bättre och bli mer ömsesidiga i vårt tänkande och våra föreställningar. Det här 
perspektivet återfinns i de klassiska humanistiska ämnena, men också i de beteendeve-
tenskapliga disciplinerna och ämnen som har med media, kommunikation och mjukare 
aspekter av informationshantering att göra. Hur en applikation fungerar på resan kräver 
inte enbart en bild av dess tekniska prestanda, utan en förståelse av hur den upplevs av 
unika människor i konkreta situationer. Den viktiga frågan här handlar mer om hur 
tekniken kommer in i människors meningsskapande, något som i sin tur är avhängigt av 
vilka de är, vart de befinner sig i livet och i vilka relationer och handlingssammanhang 
de ingår. 

Emancipatoriskt
Den tredje kategorin är det kritiska emancipatoriska perspektivet. Här betonas att 
världen och vårt tänkande om den är beroende av våra sociala och samhälleliga 
positioner och relationer. Även om vi är unika individer så ingår vi i sociala strukturer 
som skiljer människor åt i olika kategorier och kluster. Vi kan exempelvis tillhöra en viss 
yrkeskategori eller profession, vi är folkbildare, ingenjörer, barn, seniorer, invandrare, 
politiker, bibliotekarier, arbetarklass, småföretagare eller lärare för att ta några exempel 
på grupper vi kan tillhöra. Även forskare är förstås en kategori som representerar en viss 
position och står i olika typer av relationer till andra. Det här låter komplext, men är 
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egentligen ett sätt att förenkla vår förståelse av det som sker i den digitala delaktigheten 
rent subjektiv. I ett kritisk emancipatorisk perspektiv finns ett tydligt intresse av att 
förstå sig på hur något fungerar eller upplevs i ett större sammanhang och en medve-
tenhet om att individer och grupper inte är helt jämställda och likvärdiga. Här finns 
oftare en uppmärksamhet på olika maktförhållanden och kunskapsintressen är tydligare 
kopplade till andra typer av sociala, ekonomiska och politiska intressen.

Emancipatoriskt innebär att kunskapen, ganska förenklat, som söks är kritisk i det 
avseendet att man bör ta ansvar för frågan om vem som vinner eller förlorar på den 
utveckling som sker (jfr Chadwick, A 2006, ;. Vi vet att informationsteknik och det 
som sker på nätet produceras av aktörer som kan ha olika intressen och det är lätt att 
förstå att olika grupper kan komma att gynnas olika av olika insatser. Det finns alltid 
här en misstanke om att de grupper som representerar makten inte förmår se och förstå 
förhållanden hos dem som är längre bort från beslut och resurser. Så kan en misstanke 
finnas att centrala aktörer, resursstarka grupper och aktörer som mobiliserar olika 
former av politisk makt har en tendens att efterfråga kunskap som förstärker den egna 
gruppens kunskapsbehov och därmed den egna gruppens sociala position. En okritisk 
kunskapssyn kan innebära att förhållanden och erfarenheter från grupper långt från 
makten döljs eller osynliggörs samt att försvåra samhällsutveckling på andra villkor 
än de som skapas av centrum och starka aktörer. Ett kritiskt perspektiv har nytta av en 
position utifrån vilken den kritiska blicken kan rikta sin uppmärksamhet. En sådan kan 
vara kopplad till teori om genus, etnicitet, kolonialism, globalisering, politisk maktor-
dning och en hel del annat. Ämnen där det kritiska emancipatoriska perspektivet blir 
tydligt hör hemma inom samhällsvetenskapliga områden som statvetenskap, sociologi 
och socialt arbete, ekonomi och förvaltningslära för att ta några exempel.

Samtliga ovannämnda perspektiv ligger till grund för och är relevant för vår 
förståelse av den digitala delaktigheten, som hänger ihop med såväl tekniska lösningar, 
individuella erfarenheter och samhällelig utveckling. Idag talar många om behovet att 
belysa den digitala delaktigheten tvärvetenskapligt för att fånga den komplexit den 
rymmer. Dels för att få en fylligare och bättre bild av delaktighetsproblematiken i sig, 
men också för tillse att olika tekniska lösningar blir relevanta och förmår bidra till den 
samhällsutveckling som önskas.

4.2 Syfte och utformning av vetenskapligt panelsamtal
Jag bestämde mig från början att jag ville komma i kontakt med forskare utanför mitt 
eget ämne som var engagerade i frågan om digital delaktighet och se om vi kunde mötas 
i en öppen diskussion om villkoren för ämnesområdet idag. En inbjudan skickades ut (se 
bilaga) och den 24 april 2013 samlades en panel i en studio i Kalmar.

Jag sökte deltagare ganska brett och en sak som jag noterade när jag kontaktade flera 
forskare som jag personligen tyckte skulle passa väl in i diskussionen, så fanns det en 
osäkerhet om huruvida de hade kompetensen nog att medverka. Det finns en ömsesidig 
ovana från forskare och utbildare som är kunniga i tekniska aspekter av digital delak-
tighet och andra forskare som är mer orienterade mot andra delaktighetsfrågor som rör 
andra aspekter. Det kan också vara svårt att arbeta med forskare under en så här ganska 
intensiv period, för den här kategorin har ofta väldigt långa planeringshorisonter för 
konferenser och befinner sig antingen i undervisningsintensiva perioder eller på resande 
fot. Med på panelsamtalet är: Angela Zetterlund, Fil Dr i Biblioteks- och informations-
vetenskap och uppdragssamordnare; Linda Reneland-Forsman, Fil Dr i Pedagogik med 
specialområdet It och livslångt lärande; Elza Dunkel, Fil dr Pedagogik med special-
område ungdomar och sociala media: Annika Borg Fil Dr i Religionsvetenskap med 
intresse för demokratiska och etiska frågor inom kyrkan samt Aleksandra Sjöstrand, 
ansvarig för främjandefrågor vid UHR.
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4.3 Uppsummering av panelsamtalet
En kort uppsummering av vad som diskuterades under panelsamtalet görs här, även om 
detta inte på något sätt ersätter den inspelning som vi rekommenderar.

Vilken ställning har frågan om digital delaktighet idag?
En första fråga vi tog upp i vår forskarpanel var den om vilken ställning frågan 
om delaktighet i digitala miljöer har inom det egna ämnesområdet idag samt vilka 
perspektiv är relevanta att lyfta fram i offentlig debatt och utbildning. Vi kunde enas om 
att frågan var växande i aktualitet, men att det också fanns ett behov av att samla ihop 
kunskapen som genererats både inom det egna ämnesområdet som utanför. Reneland 
lyfte fram att digital delaktighet var ett kärnområde i den pedagogiska diskursen, där 
alltfler elever och studenter övergår från ett lärande i analoga system till de digitala och 
att ämnet därigenom hade en ganska stark position, men att det upprätthålls alltjämt 
av engagemang och forskning på individnivå. Borg förde fram att frågan om digitali-
sering och delaktighet på nätet intresserar alltfler inom det religionsvetenskapliga ämnet 
och att det finns särskilt religionssociologiska studier som intresserar sig för bl a sociala 
media och dess roll för meningsskapande kring trosfrågor och exempelvis teologiska 
debatter. Även där upplevdes att digitaliseringsfrågor som angelägna och relevanta, 
eftersom de berör kyrkans och de kyrkliga samtalens roll i samhälle och församling. 
Dunkel pekade på att frågorna om delaktighet på nätet bland ungdomar var otroligt 
samhällsrelevanta och kontroversiella samt sätter fingret på det som rör vad det digitala 
användandet handlar om och vad det leder till. Nätmobbing diskuterades i det samman-
hanget och det faktum att ungdomar överges av lärare och föräldrar som kanske 
saknar tid och kompetens nog att möta dem i deras digitala verkligheter. Även Dunkel 
uppfattar att digitala delaktighetsfrågor är uppmärksammade i det konkreta undervis-
ningsarbetet, men har för dåligt utrymme i pensum och i institutionernas forsknings-
miljöer. Digital delaktighet tangerar samverkansuppdraget, det vill säga det som rör 
universitetens relation till omgivande samhälle, en typ av uppgifter med låg status vid de 
högre lärosätena. Sjöstrand poängterar att digitalisering förväntas bli viktigare framöver 
vid universitet och högskolor, men att det nog finns en hel del att utveckla för att göra 
digitala ingångar och tekniska plattformar mer tillgängliga och anpassade till en allt 
bredare rekryteringsgrupp. En viktig uppgift är att få med människor med olika förut-
sättningar och bakgrund, vilket berikar både forskning och professionerna som utbildas, 
men då måste lärosäten säkra att systemen är användbara för alla. Det finns mycket 
mer teknisk osäkerhet bland dem i högre utbildning än man vanligen tror och för en 
del distansstuderande finns inte alltid den täckning som deras studier kräver. Också 
på utbildningsadministrativ nivå uppfattas frågan om digital delaktighet avhängig av 
personligt engagemang och inte riktigt ha den organisatoriska ram som uppgiften 
kräver. Zetterlund beskrev Linnéuniversitets lite ljumma intresse för frågan om digital 
delaktighet, för att det finns en uppfattning om att den är angelägen enbart för svagare 
grupper i samhället och därför inte riktigt är på vårt bord. Zetterlund menar dock att 
frågan bör lyftas till en mer övergripande nivå och få komma in i de utbildningar som 
bedrivs inom professionsområdena (t ex vårdutbildningar, lärarutbildningar, polisutbild-
ningar och ekonomutbildningar etc) där digitala delaktighetsfrågor hanteras idag ute i 
fält. Vi ser hur olika yrkesgrupper får tampas med digitala system och tjänster, men inte 
riktigt ha det med sig den kompetensen i sin grundutbildning.

Om behov av och förutsättningar för att skapa en gemensam referensram  
och vad en sådan skulle innehålla
Det finns ett behov av att samla ihop erfarenheter och kunskaper, för området växer 
och det är utspritt. Vi undersöker frågan om digital delaktighet på olika sätt i olika 
ämnen och vi är inte alltid så bra på att dela kunskaperna mellan oss. Universiteten 
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är ganska hårt knutna till sina disciplinära ämnesfält och de kurser och utbildningar 
som ges på det egna området. Utöver det så möts vi endast på konferenser eller interna 
samtal. Dunkel och Reneland menar att pedagogikämnet har mycket att lära ut till 
sina kolleger i andra ämnen, men också mycket att hämta från både teknik, beteen-
deveteskap och humaniora som kan hjälpa till med perspektiv och problematisering. 
Borg pekar på behovet av att bredda It-frågorna idag till vad som förmedlas och hur 
det som sägs och görs på nätet förhåller sig till människosyn och samhällsutveckling. 
Inom religionsområdet talar man ibland med lite kluven tunga och dels vill ha in 
människor i dialoger på nätet, men samtidigt är lite rädda för att släppa in grupper 
som kanske är avvikande eller representerar ståndpunkter vid sidan av etablerade 
maktstrukturer. En tvärvetenskaplig diskussion, menade alla, skulle öppna upp 
samtalet om digital delaktighet och ställa in fokus på medborgarna och brukarnas 
behov. En tvärvetenskaplig diskussion uppstår inte av sig själv. Reneland är kritisk 
mot forskningsråden som beviljar medel till forskningsprojekt av en sådan karaktär 
att inte det gynnar mång- och tvärvetenskapliga problemställningar. Det hade varit 
helt rätt i tiden att initiera lite större program kring digital delaktighet utifrån bredare 
begreppsramar. Även Sjöstrand menar att det vore bra att lyfta delaktighetsfrågorna 
över den ämnesnivån, för att se mer kritiskt på hur kapaciteten ser ut för både lärare 
och studenter. Zetterlund pekade på att också följa upp komptensutvecklingen för 
universitetslärare och skapa utrymme för samarbete mellan lärare och de som arbetar 
med teknikstöd och It-pedagoger för att få tillförlitligare och mer lättanvända system. 
Alla menar att det skulle vara en väldigt god sak att samarbete mer kring frågor om 
digital delaktighet, vilket skulle kunna främja lärandet ganska väsentligt. Det finns så 
mycket god IT-pedagogisk kompetens, bra verktyg för nya sätt att examinera, bygga 
upp texter och göra laborationer, att vi skulle skapa betydligt kunnigare studenter 
med högre relevans för arbetsmarknaden än idag om vi arbetade mer strategiskt 
tillsammans med de här frågorna. Det som saknas är väl mest en form av incitament 
från ledningsnivå och ett erkännande av att digital delaktighet är en central fråga för 
studenter och de grupper som många professionsutbildade har att hjälpa i sitt framtida 
yrkesaktiva liv. 

Vad behöver vi för kunskaper idag, för att kunna skapa ett samhälle där alla är 
delaktiga digitalt?
Ett första steg är att vi förstår att den digitala världen är en annan sorts värld än den 
analoga, men också att vi behöver bli bättre på att anpassa tekniken till människors 
livssituationer. För att göra det behöver vi fördjupad kunskap om hur olika använ-
dargrupper använder den digitala tekniken, hur deras behov ser ut och i vilka 
sammanhang internet och sådana tjänster kommer in i människors meningsskapande. 
Vi behöver veta mer om drivkrafterna bakom och vad som motivera människor att 
agera på olika sätt på nätet. Alla var helt eniga om att den idag alltför teknikdrivna 
diskussionen om digitala frågor måste förändras och att fler perspektiv än de instru-
mentella hur-frågor måste få sällskap av frågor som har med etik, ideologi och olika 
gruppers sociala villkor att göra. Vi vet lite om mekanismerna bakom utestängning 
och inkludering i olika digitala miljöer och vi vet för lite om vad som egentligen 
händer med vårt medborgarskap, våra grundläggande relationer och vår mänskliga 
utveckling under de här nya digitala betingelserna. Dunkel tryckte på att den digitala 
delaktighetsfrågan idag växer mycket underifrån, vilket skulle kunna utveckla våra 
empowerment perspektiv på olika frågor. Borg och Zetterlund för fram ståndpunkten 
att vi redan idag har den kunskap som behövs, men att den inte är synlig för oss 
eftersom den är utspridd på så många olika grupper. Reneland och Dunkel menar 
att vi också behöver utveckla en större medvetenhet och förmå problematisera vad vi 
menar med digital kompetens idag. Dels klargöra vad som ingår i det begreppet, men 
också hur vi kan skapa förutsättningar för att både utveckla och upprätthålla vissa 
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kompetensnivåer som vi menar bör föreligg a i en slags miniminivå. Efterfrågan i 
omvärlden på kompetens och samtalspartners inom det här området är stor och den 
ökar i takt med att vardagslivet digitaliserar alltmer och angår fler och fler människor.

Om vad det finns för hinder och problem för närvarande för att skapa delaktighet 
rent tekniskt, men också socialt och kulturellt.
Samtalet mellan oss i panelen betonar, möjligen aningen taktfast, hur mycket positivt som 
kan komma ur ett främjande av digital delaktighet. Ett ökat digitalt deltagande stärker 
mångfald och demokrati och en god etisk diskussion hyfsar till vårt beteende och våra 
attityder på nätet som begränsar manöverutrymmet för mobbare och sexister. Och mitt 
i det resonemanget så inser också vi att de problem som ligger till grund för utanförskap 
och det som utgör reella barriärer för människor idag bottnar i ganska omfattande och 
svåra sociala problem samt att lösningen av ojämlikhet in nättillgång hänger ihop med 
ojämt fördelade resurser både i konkret mening, men också vad gäller kunskaper och att 
förfoga över det nödvändiga sociala och kulturella kapitalet. Vi kan inte lägga lösningen 
av alla samhällsproblem på den digitala tekniken och kanske kan vi anta att en del klyftor 
är strukturella i den meningen att de kommer att reproduceras även i förändrade digitala 
landskap. Vi skiljer ut oss från varandra beroende av olika sociokulturella mekanismer, 
där vissa överordnas och andra slås ut. Ett problem som identifierades i samtalet var just 
det att makten i det digitala landskapet inte är lika tydlig och synlig som den möjligen är 
i den analoga världen. Styrka och kraft i digitala miljöer, behöver inte heller motsvaras av 
liknande förhållanden i den fysiska verkligheten. Ett hinder kan vara att de aktörer med 
makt inte har förmåga att släppa ifrån sig utrymme och öppna upp för delaktighet på nätet 
samt att människor inte tar sig den rätten själva.

Om vad som blir konsekvenserna av att och om vi inte lyckas med att få bukt med 
utanförskap eller förmår minskar klyftorna mellan olika gruppers tillgång till nätet 
och nya media? Vilka är drivkrafterna?
Det tråkiga med om vi inte tar itu med den här digitala klyftan och försöker få med alla 
människor i digital delaktighet är att vi missar alla de möjligheter som finns inbakade 
i den nya tekniken. Reneland klargör att pedagogerna har sämre förutsättningar att 
fullgöra sina uppdrag som lärare idag om det finns grupper som inte kan vara med och 
klarar av tekniken. Utbudet är ju så mycket större idag, variationsmöjligheterna likaså 
och det finns betydligt fler former för examination och andra sätt att demonstrera sina 
kunskaper tack vare de digitala verktygen. Med haltande delaktighet så missar man 
alla de möjligheterna. Dunkel förstärker den bilden och menar att det som görs på 
nätet kan vara så skapande och det är en eftersträvansvärd känsla att vara med, som en 
barnmorska, och lotsa en person som stått utanför till att äntligen få fatt i de nycklar 
som behövs för att blir delaktig. Sjöstrand förklarar att det kan få konsekvenser för 
högre utbildning om inte rekrytering och genomströmning kan ske jämlikt, det kan på 
sikt innebära en tillbakagång från den breda basen som vi har idag i studentunderlaget. 
Borg tar upp alla tillfällen till samtal och exempelvis sorgbearbetning som finns på nätet 
och menar att det kan ligga stora vinster i att just vara en del av allt det positiva som 
finns att tillgå. 

Kommer inte fler med fortsättningsvis, eller om den digitala klyftan förblir 
oförändrad eller rentav djupnar då riskerar vi dels att stå kvar och stampa på samma 
ställe i utvecklingen. Detta trots att vi har så förändrade verktyg till vårt förfogande så 
lyckas vi ändå inte, på väsentliga områden, bättre än att bevara tillståndet så som det är 
idag. Med den segregering vi har, med det utanförskap vi haft i alla tider. Och slutligen 
så riskerar vi, eftersom tekniken utvecklas så hastigt och merparten av medborgare och 
institutioner tar del av de fördelarna som det ger, finns en risk för att avstånden mellan 
de som har tillgång och de som står utanför blir ännu djupare och svårare att hämta 
ikapp. Det kan bli en negativ spiral om vi inte fortsätter och arbetar med delaktigheten. 
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Vad behöver forskarsamhället för stöd för att kunna bidra på ett bra sätt till en 
hållbar digital samhällsutveckling?
Det behövs ett incitament som signalerar att den här frågan är en viktig uppgift för 
universiteten och gärna att det skapas utrymme i verksamheten för att kunna jobba med 
uppgiften. Engagerade lärare och forskare finns nog överallt, men ett tydligare stöd 
från ledningsnivå skulle göra det lättare. Vi behöver också ett starkare stöd för samver-
kansuppgiften, för det är egentligen där mycket erfarenhetsutveckling finns att hämta 
och där vi bäst kan bidra tillbaka till övriga samhället. Resurser till utvecklingsarbete, 
forskningsmedel som tar upp det fokus och någon resurs som underlättar för oss att 
komma samman och dryfta de här frågorna över ämnesgränserna. Vi borde ha forum 
för sådana samtal, som seminarieserier eller konferenser där digital delaktighetsfrågan 
står i cenrum och kunde belysas utifrån många olika perspektiv.

4.4 Några teoretiska reflektioner
Jag bad deltagarna i panelsamtalet att skriva ned några sidor om de tankar som de tycker 
är vetenskapligt intressanta idag om den digitala delaktigheten. Nedan kommer fyra 
inlägg som får ringa in vad vi ser som långsiktigt relevanta frågor att arbeta vidare med.

4.5 Några teoretiska reflektioner
Digital delaktighetslogik – ett sätt att få syn på olika förhållningssätt till att alla 
skall vara delaktiga på nätet.
Fil. dr. Angela Zetterlund, Linnéuniversitetet

En fråga som intresserar mig är den hur vi kan skapa långsiktighet och hållbarhet i 
arbetet med digital delaktighet och knyta den samman med den institutionella struktur 
som digitaliseringsarbete följer idag i våra organisationer. Det är uppenbart att det finns 
olika synsätt på digital delaktighet och det är inte självklart hur vi skall prioritera i de 
här frågorna. 

Vi inte bara sätter ord på det vi gör olika beroende på vart på digitaliseringskartan 
vi befinner oss, utan vi vill också nå olika mål och hävda olika ståndpunkter. Utifrån de 
samtal jag fört i den här studien och det material jag bearbetat tyckte jag mig finna ett 
mönster av förhållningssätt som ligger till grund för att människor talar, beslutar, men 
också värderar olika sätt att vara delaktig på nätet och jag skulle vilja ta tillfället här att 
diskutera detta. Jag kallar detta mönster jag finner för digitala delaktighetslogiker och 
jag kopplar begreppet till den en tankemodell från nyinstitutionell teori, som presente-
rades i kapitel 1, som bygger på antaganden om att samhället är socialt konstruerat.

Lämplighetslogik
Begreppet lämplighetslogik kan möjligen fungera för att förstå hur institutionella struk-
turer manifesterar sig och kommer till uttryck i olika handlingssammanhang. Det kan vara 
fruktbart att placera in de satsningar på att överbrygga avstånd mellan de som använder 
internet och de som står utanför, det att främja digital delaktighet, i en sådan tankeram. 

Institutionaliserade strukturer, som exempelvis, digitala delaktighetslogiker, hålls 
samman av tre förhållanden: De formella och informella regler vi följer när vi hanterar 
digitala främjandefrågor (lagar, direktiv, mål, verksamhetsplaner, instruktioner tex); De 
konceptuella ramar, tankekartor med vars hjälp vi förstår hur digitalt främjande kan 
uppnås och vilka orsaker som driver fram och upprätthåller digitala klyftor (teorier, 
arbetsmodeller, erfarenhetsbaserad praxis, professionella bedömningar etc.); De värde-
ringar och den ideologi, genom vilken vi legitimerar vårt agerande och vårt förhåll-
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ningssätt till digitalt främjande (syn och hållning till digitaliseringsfrämjandets roll i 
samhällsutvecklingen, kopplingen till demokrati eller mänskliga rättigheter etc.)

Fem separata mönster har jag hittat som fångar in hur olika förhållningssätt och 
attityder kommer till utryck när vi talar om digital delaktighet i olika institutionella 
kontexter, beaktat ovanstående regulativa, konceptuella och ideologiska strukturer, jag 
kallar dem för:

• Passiv delaktighetslogik
• Selektiv delaktighetslogik
• Reaktiv delaktighetslogik
• Proaktiv delaktighetslogik
• Konfrontativ delaktighetslogik

Passiv delaktighetslogik
När det gäller det mönster jag kallar för passiv delaktighetslogik, ses den tekniska 
utvecklingen som automatisk och naturgiven och den hanteras som en vardaglig utveck-
lingsfråga. Underförstått har alla människor ungefär samma behov av tekniskt stöd 
och det som visar sig fungera väl för flertalet är relevant också för de grupper som står 
utanför. Här problematiseras inte frågan om människors olika intressen eller behov och 
sällan fattas strategiska beslut om vilken typ av tekniskt stöd som verkligen behövs i 
olika situationer. Ganska mycket av de generella system och instruktioner som skapas 
inom produktionsdelen tycks vila på en ganska passiv hållning till delaktighetsfrågan 
och de problem och hinder människor som befinner sig långt ifrån genomsnittsförmåga 
upplever i mötet med tekniken. En sådan hållning tycks vara knuten till förgivettagna 
regler i organisationen eller professionella erfarenheter som utvecklats över tid och 
upplevs som självklara. Hållningen är naiv och ofta omedveten om att det egna synsättet 
inte alltid omfattas av andra grupper. En passiv delaktighetslogik har ett konservativt 
drag i det att inget ifrågasättande eller kritiskt problematiserande incitament finns. 
Hållningen rymmer ett utvecklingsperspektiv där tekniken per se är motorn som om 
”tekniken själv tar hand om utvecklingen”, som om kvalitets- och effektivisering sker 
med automatik vid övergången till ny teknik. Nästan alla jag talat med ger uttryck för 
att det existerar en sådan här hållning som de har att hantera, särskilt bland tekniker 
och grupper som saknar egen erfarenhet av och förståelse för delaktighetsproblem. Den 
här hållningen kan också ligga bakom brist på explicita formuleringar om digital delak-
tighet i olika uppdragsbeskrivningar samt där det finns väldigt diffust språkbruk. 

Selektiv delaktighetslogik
En annan typ av delaktighetslogik är en selektiv delaktighetslogik, som går ut på 
att digital delaktighet kan förstås som något kopplat till ett specifikt användarbehov 
respektive en specifik digital tillämpning. Här kan digital delaktighet endast ses som 
ett avgränsat problem, tex för de synskadade som behöver ta del av information på 
nätet på samma villkor som seende gör. Alternativt kan den digitala delaktigheten 
vara kopplad till någon funktion som exempelvis den mobila telefonin eller Skype-
funktionen. Såväl Handisam, KB och IT & telekomföretagen samt Skatteverket visar 
på ett sådant förhållningssätt i sina resonemang om digital delaktighet. Det här kan 
sägas representera ett reducerat perspektiv på digital delaktighet. På Handisam finns 
exempelvis stor kunskap om teorier och modeller för funktionshinderproblematiken 
och på andra myndigheter och i företag koncentreras kompetensen till det egna expert-
området. Ett selektivt delaktighetsperspektiv innebär ett följande av specifika regler 
för en viss grupp, te x funktionshindrade, barn med annat modersmål, seniorer där det 
har utformats en speciallagstiftning, fokus ligger inte sällan på rättighetsformuleringar 
för enskilda grupper som finns i diskrimineringslagar och andra föreskrifter. Här finns 
också konceptuella ramar grundade i explicita professionella modeller och begrepp. 
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Teorier om hur vi lär inom specialpedagogiken, teorier om funktionshinder, specifika 
modeller över tekniska funktioner t ex Appar för olika ändamål kan sägas vara det 
tankegods som behövs för att arbeta främjande i en sådan avgränsad mening. Inom ett 
selektivt delaktighetsperspektiv ser vi en mer progressiv hållning, och digital delaktighet 
uppfattas som ett sätt att upprätthålla och förbättra viktiga förhållanden i samhället 
som exempelvis det som föreskrivs i FN s deklaration om mänskliga rättigheter. Digital 
delaktighet är, genom sitt särskiljande av dem med stora hinder, som en jämställdhets-
skapande funktion i samhället och därmed också demokratibevarande i det att man med 
hjälp av insatser för att främja den digitala delaktigheten söker balansera olika gruppers 
positioner.

Reaktiv delaktighetslogik
En tredje typ av digital delaktighetslogik som jag stöter på i mitt material är reaktiv 
delaktighetslogik, som innebär att vi bevakar utvecklingen både den tekniska och den 
som rör människors förmågor och behov, för att kunna vara följsamma gentemot den 
utveckling som sker utanför vår egen verksamhet. Skillnaden mellan den passiva och 
den reaktiva är att det finns en medvetenhet om att digital delaktighet är föränderlig 
och något som kan påverkas genom aktiva satsningar och beslut. En reaktiv hållning 
försöker fånga in förändringar i omvärlden och anpassar det som sker där till regler 
och rutiner som redan existerar och har hög legitimitet i organisationen. Utvecklas 
en ny teknik för webbenkäter, så förs den exempelvis in i de funktioner och projekt 
som gäller medborgardialoger eller andra funktioner som prioriteras internt. Här följs 
professionella modeller och teorier, men vi ser även att det finns ett mer aktivt intresse 
av att komplettera det egna kunnandet inom organisationen med forskningen inom 
området. Här prioriteras mycket användarundersökningar för att kartlägga användarnas 
behov och den tekniska utvecklingen följs och bevakas. En reaktiv delaktighetslogik 
innebär en försiktig, men ändå i någon mån teknikkritiskt position där samhällsutveck-
lingen antas vara i behov av styrning i förhållanden till problem och lösningar i olika 
sammanhang. Drivkraften bakom att engagera sig i digitala delaktighetsfrågor är dock 
att det leder till successiva förbättringar för människors livskvalitet. 

Proaktiv delaktighetslogik
Den proaktiva delaktighetslogiken innebär ett både mer aktivt och mer medvetet 
förhållningssätt än de ovanstående och här finns en tydlig ambition att föra in den 
digitala delaktighetsfrågan i olika typer av styrsystem och formulera nya regler, 
målsättningar och direktiv som uppmärksammar dem som står utanför. Vi ser det här 
förhållningssättet hos dem som är mest aktiva vad gäller olika insatser som biblioteken, 
studieförbunden och Digidel, men också bland It-företagen finns det med. Här ses den 
proaktiva logiken som ett komplement där delaktighetsperspektivet tillförs verksam-
heter som präglas av en mer passiv delaktighetlogik. För företagens del kan den här 
hållningen vara ett sätt att muta in en ny marknad eller nisch inom ett visst affärs-
område och från bibliotekens sida är man ute efter att fånga in och driva på utveck-
lingen för sina användares räkning. Dels för att man möter behoven bland de egna 
besökarna och kursdeltagarna, dels för att det finns en proaktiv hållning till det egna 
uppdraget som man tar ett ganska stort ansvar för själv. Här söks aktivt kunskap utanför 
det egna verksamhetsområdet, man initierar nya undersökningar och söker driva på 
kunskapsutvecklingen på olika sätt. Digidel utmärker sig som skapare av en hel kampanj 
och nätverksorganisation enbart för att driva frågan om digital delaktighet både på 
bredden och med vissa analytiska fokus. Biblioteken och folkbildningen har fångat upp 
behov i sina egna verksamheter och gör insatser nära de problem som medborgarna har 
i vardagslivet. Biblioteken driver också frågan om tydligare uppdrag ganska hårt för att 
säkra en stabil utveckling vad gäller den digitala delaktigheten framöver. Den ideolo-
giska positionen här är både att stärka den egna verksamheten, men också de uppgifter 
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i verksamheten som är demokratifrämjande och maktutjämnande mellan olika grupper 
i samhället. Här betonas de demokratiska värdena, men också etiska värden kopplade 
till vad som är ett socialt hållbart och gott samhälle. Genom digital delaktighet kan 
människor överskrida gränser, skapa socialt mervärde och motverka olika typer av 
utanförskap. 

Konfrontativ delaktighetslogik
Den sista digitala delaktighetslogiken som jag funnit kallar jag för konfrontativ delak-
tighetslogik. Det är en hållning som innebär ett mer explicit ifrågasättande av de 
gällande regler som finns i samhället och aktivt söker kringå dem och ibland, som i 
ickevåldsrörelsen, rentav bryta mot dem explicit. Den här logiken framträder tydligast 
i mina samtal med Fair Trade, Plogbill och faktiskt även ståndpunkter som finns hos 
It-företagen och .SE. Här eftersträvas inte sällan ett synliggörande av luckor, paradoxer 
och felaktigheter i befintliga regelverk som lagstiftning, direktiv och handlingsre-
kommendationer som inte anses vara funktionella eller rättfärdiga nog. Genom att 
kritiskt ifrågasätta dem så lägger man grund för ett tydligare demokratiskt samtal som 
förhoppas kunna leda till att felaktiga lagar justeras. Frågor som engagerar bakom ett 
sådant här förhållningssätt rör bland annat lagstiftning på Internet, inte minst upphovs-
rättsfrågor. De teoretiska modellerna varierar även här, men alternativa synsätt på 
resursfördelning och civilmaktsdriven demokratiutveckling, men även ståndpunkter 
hämtade från religiösa tänkare förekommer och rent generellt ganska utvecklade 
kritiska perspektiv på metanivå. Den ideologiska positionen är tydligt progressiv, 
mobiliserande och här finns även en problematisering av värdet av digital delaktighet 
som fenomen. Digital delaktighet som skapas endast på vissa gruppers villkor kan 
ses som tjänande ett system som är orättfärdigt och dysfunktionellt, då det drivs av 
kommersiella globala intressen. 

Det kan vara bra att förstå att frågan om digital delaktighet är komplex och att 
samverkan inom en kategori som mellan olika typer av organisationer kan innehålla en 
rad olika synsätt på vad frågan handlar om och går ut på. Vi ser den här spännvidden 
i litteraturen och jag tror att vi behöver utveckla begreppsapparaten ytterligare på 
empirisk grund. En större medvetenhet om ovanstående kan öka vår beredskap inför 
framtida samarbeten. Det skulle gå att driva den här analysen långt och koppla den 
samman med olika demokratiteoriska modeller såväl som olika styrningsprinciper, men 
det finns inget utrymme för det här. Jag vill dock påpeka att det är ganska många som 
uttrycker ett behov av att få både bättre kunskap och bli återspeglade i diskursen. 

Även inom enskilda organisatoriska fält uppfattar de jag talat med att det finns en 
bristande överblick, att begreppsapparaten är långtifrån sammanfogad på ett sätt som 
möjliggör intersubjektiva analyser. Den ständiga metodutvecklingen inom det digitala 
teknikområdet bryter också sönder våra tankemodeller och producerar nya begrepp i en 
strid ström. Den digitala delaktighetsfrågan är alltjämt outforskad och ett spännande 
område att ta sitt avstamp i framöver.

4.6 Vad kan pedagogiken bidra med för att motverka  
digitalt utanförskap
Linda Reneland-Forsman, Pedagogik, Linnéuniversitetet

Risken för social exkludering ökar för vissa redan utsatta grupper i samhället i samband 
med att alltfler vägar till delaktighet och kommunikation på samhälleliga arenor går 
via digitala gränssnitt. Det som tidigare beskrivits som en digital klyfta med fokus på 
tillgänglighet till Internet har i allt större utsträckning visat sig bli en kunskapsklyfta 
som följer tidigare kända socio-ekonomiska mönster. Problematiken kring vilka som 
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kan tillägna sig digital teknik och digitala arenor för ökade möjligheter och aktörskap 
i samhället kommer alltså inte att ”växa” bort i takt med att en yngre ”teknikvan” 
generation växer upp. Inom ett pedagogiskt forskningsfält efterfrågar vi därför forsk-
ningsansatser som fokuserar människors möjlighet och hinder för autonomi och att 
vara aktiva deltagare i ett tekniktätt samhälle i former av meningsskapande i sociala, 
kommersiella och samhälleliga gränssnitt. 

Social inkludering och individens deltagande i livslånga lärandeprocesser minskar 
välfärdssamhällets kostnader, minskar marginalisering och ökar effektiviteten för 
samhällets aktörer likväl som det ökar möjligheten att skapa en starkt grogrund för 
utveckling i ett samhälle (Communities, 2008). Dagligen kämpar stora grupper av 
människor med för dem svåröverblickade och svårbegripliga digitala kontaktytor med 
samhället. Där finns berättelser om utanförskap likväl som oväntade framgångshis-
torier. Vi behöver samla dessa historier och identifiera dess mekanismer och villkor. 
Dessa berättelser kan ge aktörer på arbetsmarknaden såväl som inom socialförsäkrings-
systemet, utbildningssystem och informella lärandesammanhang fördjupad kunskap 
som överblickar och svarar mot effekter av digitaliseringen. Människors villkor och 
förutsättningar för växande och lärande utkristalliserar sig som implikationer av digitalt 
deltagande och påverkar:

• tillgång till arbetsmarknad och en arbetsplats
• tillgång till demokratiska processer
• tillgång till information och kulturarv
• tillgång till utbildning

Kunskapsperspektiv på digitaliseringen
Informationssamhället innebär en utmaning för oss alla att utveckla och upprätthålla 
ett brett spektrum av kompetenser av relevans. Alltfler studier identifierar dock olika 
aspekter av digital literacitet och en begynnande digital variation snarare än en digital 
klyfta vilket antyder en kunskapsklyfta snarare än en klyfta med anspelning på tillgång 
till teknik. 

(Eynon & Helsper, 2011; Eynon & Malmberg, 2011; Livingstone & Helsper, 2007; 
Peter &Valkenburg, 2006). I Sverige har motsvarande 86% av befolkningen tillgång till 
Internet (Findahl 2012a). I Storbrittannien skiljer man dessutom mellan Internet och 
andra digitala teknologier som även de spelar en viktig roll i utvecklandet av digitalt 
deltagande. Vad det betyder att vara digitalt litterat talas ibland om som en ”digital 
kompetens” (EU kommissionens nyckelkompetenser; Krumsvik, 2006, 2008, 2011). 
Andra talar istället om en samling kompetenser (Coiro, Knobel, Lankshear & Leu, 
2009). Betydelsefullt är dock enigheten om en bredare uppsättning kunskaper än de 
tradionella läs- och skrivkunskaperna. Vad Kress (2003) benämnde ”new literacy” 
motiverades av behovet av en mer fullödig tolkning av textbegreppet som omspänner 
och inkluderar multimodala aspekter (andra betydelsebärande signaler än linjär text) av 
kommunikation och följs nu av starka rekommendationer att betrakta digital kompetens 
inom det vetenskapliga paradigmet ”New Literacies” (Coiro et al., 2009). Gemensamt 
för dessa områden (exempelvis läs- och skrivkunnighet, informationskompetens och 
media kompetens) är den pågående utvecklingen av nya teroretiska perspektiv som tar 
sin utgångspunkt i att kunskaper relaterade till att leva och verka i en alltmer digitali-
serad värld sträcker sig bortom tekniska färdigheter – som en tolkande och analystisk 
kompetens med kopplingar till olika sammanhang, d.v.s. inte självklart en generisk 
kunskap (Coiro et al., 2009, Lankshear and Knobel, 2005; Street, 1984).

 Som ett led i ett strategiskt europeiskt ramverk för europeiska samarbeten och 
samsyn inom utbildning (”ET 2020”) har “Key competencies for a changing world” 
formulerats. Som rekommendationer skall samtliga åtta kompetenser, där digital 
kompetens är den fjärde och tillhörande de fyra baskompetenserna beaktas i EU:s alla 
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länders strategier och infrastrukturer för livslångt lärande. Som nyckelkompetenser 
förväntas de bidra till arbetsmarknaden, social utjämning och aktivt medborgarskap 
(EU Kommissionen, 2006). Europeiska och svenska nationella policydokument pekar 
mot olika arenor där konsekvenser av digitaliseringen tar sig uttryck och förväntas 
bidra till omvälvande förändringar snarare än att identifiera karaktären på en ”digital 
kompetens”(Reneland-Forsman, 2011).
Valet(?) att stå utanför
Icke-deltagande i vuxenutbildning och livslångt lärande är djupt förankrat i livsbe-
rättelser om klasstillhörighet, genus, generationer, etnicitet och geografisk hemvist 
som etableras och mycket ofta permanentas i tidig ålder (Selwyn, 2009; Tuckett and 
Aldridge, 2009). Samma förhållanden gäller för digitalt deltagande. Brist på kunskap, 
skepticism mot teknik och Internet tillsammans med socio-ekonomiska villkor har 
identifierats som hinder för ”digitalt medborgarskap” (Eynon & Helsper, 2011; Modig, 
2012; Näringsdepartementet 2011). Det finns fortfarande ett stort antal individer som ser 
teknologi som i huvudsak irrelevant i sina dagliga liv (Selwyn et al, 2005) – problema-
tiska villkor när Internet i allt högre utsträckning tenderar att vara den enda framkom-
pliga kommunikationsportalen till samhälleliga och kommersiella aktörer. Sveriges 
relativt sett höga andel uppkopplande medborgare har fått motivera en nedmontering 
av traditionella kommunikationsformer. Människor tvingas allt oftare in på nya digitala 
arenor oavsett om vi talar om myndighetskontakter, samhällsservice, underhållning eller 
kommersiella tjänster. Återstående 14% – 1,2 millioner människor representerar trots den 
relativt sett höga andelen uppkopplade i ett internationellt perspektiv, fortfarande ett 
mycket stort antal personliga berättelser om digitalt utanförskap vars bevekelsegrunder 
är okända för oss. 

Bron över klyftan
Forskning pekar på betydelsen av sociala nätverk och enskilda kontakter som informella 
lärsituationer för att överkomma en ”digital klyfta” (Eynon & Helsper, 2011; Lucey, 
Melody & Walkerdine, 2003). Att medvetet välja bort digitala arenor och digitalt 
utanförskap är starkt relaterat (jmfr Eynon & Helsper, 2011; Modig, 2012). Vi behöver 
därför bättre förståelse för resonemangen hos dessa icke-användare genom att fokusera 
deras meningsskapande och hur mening kopplas till individuella behov och mål. Vi 
behöver studier av icke-användare men även oväntade användare i grupper av socialt 
exkluderade men digitalt inkluderade. Sådana oväntade användare finns bl.a. bland 
asylsökande och ensamkommande flyktingbarn vars berättelser och erfarenheter av hur 
digital teknik kan omsättas som mening i nya sammanhang och praktiker och bidra till 
det livslånga lärandet (jmfr. Reneland-Forsman, 2012). 
 
I händerna på andra
Vi har också grupper som trots eget intresse och motivation hamnar utanför som ett 
resultat av sitt beroende av andras bristande kunskap eller val inom t.ex. skola, vård 
och omsorg. Skolans svårigheter att på ett medvetet och kritiskt analytiskt sätt förhålla 
sig till det omgivande samhället börjar uppmärksammas (se Reneland-Forsman, 2011). 
Andra omsorgs- och vårdtagares utanförskap problematiseras dock sällan. Modig (2012) 
visar attt bristande IKT-kunskaper hos anställda inom vården och socialtjänsten får till 
konsekvenser att vårdtagare inte kommer i åtnjutande av assisterande teknik t.ex. som 
skulle kunna underlätta många marginaliserade gruppers vardag. 

Ett annat område där marginaliserade grupper skulle kunna erbjudas möjligheter 
till deltagande i meningsfulla sammanhang via digitala medier är lång- och deltidssjuk-
skrivna. Dessa grupper nekas ofta möjligheter till delaktighet på arbetsplatsen på grund 
av att man är sjukskriven. Regelverk och tanken på ”arbetsför” som på plats fysiskt på en 
arbetsplats försvårar för många att finna sammanhang och motivation i vardagen trots 
att tekniken möjliggör närvaro och delaktighet. 
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Vilka tar/kan anta utmaningen?
Makt kan kopplas till kommunikation och dess organisering. Idag utmanas etablerade 
maktstrukturer i media då tekniken erövras av allt större grupper människor i samhället 
(Kress, 2003). Trots denna tillgänglighet är det i stor utsträckning de redan priviligierade 
i samhället som utnyttjar dessa nya möjligheterna till inflytande och delaktighet –möjlig-
heter som också visar sig vara mer komplexa (Jenkins, 2009; Livingstone, et al., 2009; 
Thomas, 2009) och till och med försvårande. Gorard and Selwyn (2005:85) anser att i bästa 
fall ökar IKT (Informations och kommunikationsteknik) nivåerna av samhällsdeltagande 
i sociala grupper som redan är aktiva och ”lärande”. I samhällsgrupper i sociala svårigheter 
av varierande slag återfinns också den största gruppen ovana och osäkra användare av 
digital teknik (Communities, 2008; Findahl, 2011; 2012b, FN 2008:23). Bristande handha-
vande, självförtroende och tilltro till teknik hänger samman i negativa kedjor (Commu-
nities, 2008). Tillgång till teknik och internet är uppenbarligen inte tillräckligt eftersom 
många icke-användare inte ser behovet eller vinsterna med digitalt deltagande och de som 
ännu inte ser sig som användare riskerar att hamna längre utanför. Mörkertalen för digital 
exkludering är förmodligen mycket större än de 14% som inte har tillgång till tekniken. 

Om digitalt deltagande och kompetens är bron över klyftan blir det mycket viktigt 
att studera frågor om hur klyftan manifesterar sig i människors vardag samt det 
meningsskapande som sker i mötet med samhällets digitala gränssnitt. 

4.7 Ungas villkor för delaktighet på nätet
Fil. dr. Elza Dunkel, Umeå Universitet

Alla unga är inte digitalt delaktiga. Det finns några procent som inte är ute på nätet och viktiga 
frågor är vilka dessa är och varför de inte känner sig delaktiga. Även om 96 procent i åldern 
12-15 år har tillgång till en bärbar dator och 85 procent har tillgång till en mobiluppkoppling 
(Findahl, 2012), betyder det att 4 procent inte har en dator och att 15 procent inte har mobil-
uppkoppling. Är detta självvalt? Har det med ekonomi att göra? Finns det andra skäl?

Vi måste samtala om digitalt utanförskap bland unga utan att hamna i idéer om 
att unga redan kan allt de behöver kunna. Samtida medier utgör inte ett enda kompe-
tensområde utan ett kluster av kompetensområden där både tekniska och intellektuella 
färdigheter ryms. Unga har djupa kunskaper om sin egen användning och vuxna har 
sina olika kompetenser. Med ett systematiskt utbyte täcks många fler områden än om 
den rådande uppdelningen tillåts kvarstå.

Akademins roll
Forskningen kan bidra med filosofiska resonemang kring samtida uttryck. Genom att 
formulera kritiska frågor kan forskare lyfta debatten från känslomässiga resonemang 
till samtal som leder framåt; Varför händer detta? Vad finns det för motsvarigheter i 
historien? Hur kan vi tänka om det som sker på nätet? Finns det bakomliggande orsaker 
som är svåra att upptäcka?

Det finns dock ett inbyggt problem här. Det ovan nämnda innebär att forskare måste 
ägna sig åt den tredje uppgiften, genom att vara ute i debatten, genom att formulera sig 
populärvetenskapligt och genom att framträda även i icke-akademiska sammanhang 
med sin forskning. Sådant arbete prioriteras inte i den hårda konkurrens om forsk-
ningsmedel som råder. För samhällsutvecklingen skulle det således vara värdefullt om 
akademin hittade sätt att värdera även utåtriktad verksamhet.

Digital kompetens som en förutsättning för digital delaktighet
Ett exempel på områden där akademin kan bidra med kritiska frågor är frågan om digital 
kompetens. Som ett led i arbetet för bland annat ökad sysselsättning inom EU-länderna 
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och vad man uppfattar som ett behov av livslångt lärande har Europaparlamentet och 
rådet formulerat rekommendationer om ett antal nyckelkompetenser för livslångt lärande 
(Europeiska gemenskaperna, 2007). Enligt Europeiska unionen är dessa kompetenser

1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5 Lära att lära.
6. Social och medborgerlig kompetens.
7. Initiativförmåga och företagaranda.
8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Man poängterar att alla nyckelkompetenser är lika viktiga då poängen med att lista just 
dessa kompetenser är att de ”kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle”. 
Man säger också att det finns överlappningar mellan de olika kompetenserna, vilket blir 
ganska tydligt då man läser listan med ett IT-perspektiv. Digital kompetens har definitivt 
med språklig kommunikation att göra, alltså de två första kompetenserna. Att behärska 
sitt modersmål och gärna ytterligare ett språk, beroende på vilket modersmål man har, 
är i de allra flesta sammanhang en förutsättning för att klara sig på nätet. Utan tvekan 
man kan också säga att delar av den tredje kompetensen berör IT-området. Dels behöver 
man åtminstone någon teknisk kompetens, dels relativt mycket vetenskaplig kompetens 
i den bemärkelsen att man förstår att kritiskt granska källor. Den femte kompetensen, 
att ha förmågan att lära sig att lära, blir väsentlig i ett samhälle som präglas av hög 
förändringstakt och man kan säga att nätet bidrar till den typen av samhälle. Social och 
medborgerlig kompetens, den sjätte kompetensen, rör också nätet i hög grad. Det finns 
mycket som tyder på att vi generellt blir mer sociala på nätet än vi är utanför vilket borde 
innebära ökade krav på social kompetens, även om den möjligen kan se lite annorlunda ut 
än tidigare. Man kan också säga att nätet påverkar utvecklingen för demokratiskt delta-
gande och det kan därigenom behövas kompetens på området. Fler behöver känna till 
mer om demokratiska processer än när deltagandet i demokratiska processer i princip bara 
handlade om att rösta en gång vart fjärde år. Det finns också nätbaserade sätt att delta som 
kan upplevas som abstrakta och krångliga om man inte har goda förkunskaper i dator- 
och internetanvändning. Samtidigt skulle man möjligen kunna säga att nätet förenklar 
de demokratiska processerna i den meningen att fler kan få tillgång till mer information. 
Den åttonde och sista kompetensen, kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer, 
blir väldigt viktig när vi rör oss på nätet; att vara medveten om kulturella uttryckssätt och 
kulturell påverkan kan vara avgörande för om du ska ha ett bra liv på nätet eller bli lurad. 

I Europaparlamentets och rådets rekommendation definierar man digital kompetens 
på följande sätt:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs 
av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 
och delta i samarbetsnätverk via Internet.

Det är alltså en relativt teknisk kompetens man beskriver. Det handlar om att kunna 
behärska de olika delarna rent praktiskt; att hämta fram, lagra, producera och utbyta 
information är praktiska färdigheter. Att bedöma, redovisa och delta i samarbetsnätverk 
är mer av intellektuella färdigheter och det är den delen som framstår som viktigast, om 
man ser det utifrån den forskning som finns om ungas aktiviteter på nätet (Dunkels, 
2111a, 2012). 

Att formulera kompetenser för ett livslångt lärande förutsätter ett visst framåtblickande 
och det är kanske den största utmaningen; hur vi ska kunna förutse konsekvenser av 
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vårt handlande idag när vi knappt förstår den förändring vi är en del av. Det är generellt 
svårt att förstå förändring när vi befinner oss mitt uppe i den och den medvetenheten 
bildar en bakgrund till tänkandet om och utvecklandet av digital kompetens. Vi måste 
kort sagt ta hänsyn till hur unga tänker om kunskap och lärande för att begreppet 
digital kompetens ska få någon som helst nytta framöver. Det finns många dåliga 
exempel på hur man närmat sig frågan utifrån ett äldre synsätt. Från början beskrevs 
digital kompetens som rent tekniska färdigheter som skulle läras in lite som när man 
går i en trappa; en beskrivning av vilka internetrelaterade färdigheter man skulle lära sig 
i vilken ordning. Det framstår idag som en illustration av urmodigt tänkande, kanske 
framförallt kring lärande. Det bygger på gamla uppfattningar om kunskap som ett 
husbygge, där man börjar med grunden och bygger sig uppåt. Färdigheterna represen-
terades då av byggstenar och med den metaforen blir det omöjligt att lägga den sista 
stenen innan alla de andra stenarna är lagda. Det här problemet kan också ha att göra 
med en förändrad syn på unga, och alltså inte bara en förändrad syn på lärande. 

Nätet kräver även ett nytt tillförlitlighetsbegrepp. Sociala medier består som regel 
av användargenererat innehåll, det vill säga att användarna själva skapar innehållet i 
medierna. Det är något helt annat än den modell vi är vana vid, med en tydlig sändare 
och relativt passiva mottagare. När vi pratar om nätet är sändare och mottagare inte 
ens en bra metafor eftersom rollerna är så invecklade och samma person kan vara 
sändare och mottagare beroende på situation och tidpunkt. Vi måste tänka annorlunda 
om källkritik när vi inte längre kan urskilja en tydlig avsändare till det budskap vi ska 
ta ställning till. Vi kan till exempel inte längre prata om trovärdiga källor, något som 
tidigare var ett viktigt begrepp. Källkritik handlar inte längre om att identifiera vissa 
personer, organisationer eller toppdomäner som trovärdiga. Informationsspridning och 
kunskapsutveckling handlar inte heller längre om en monolog med en tydlig början och 
slut, där en auktoritet är avsändaren, utan om en ständigt pågående dialog mellan ibland 
likvärdiga parter. Med andra ord ställer detta krav på andra kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt än vad som gällde tidigare. Att formulera ett nytt tillförlitlighetsbe-
grepp är en viktig del av akademins roll i den digitala delaktighetsprocessen.

Samtalet kring ungas nätanvändning
När vi pratar om hatiska uttryck på nätet pratar vi sällan om bakomliggande orsaker. 
Den offentliga debatten handlar mer om de tekniska förutsättningarna för uttrycken. 
Internets förmåga att locka fram starka formuleringar är väl dokumenterad men det 
räcker inte som förklaring till det vi ser. Misogyni och främlingsfientlighet fanns redan 
före internet och har bara hittat nya arenor. Extremt effektiva arenor, vilket har förstärkt 
hatet, men i grunden ligger ändå urgamla maktstrukturer. När fokus i debatten hamnar 
på de nya uttrycken för hatet, riskerar vi att trivialisera det strukturella (Dunkels, 2011b). 
Om vi så tydligt lyfter fram internet, missar vi att flickor i alla tider har förfördelats och 
utsatts för sexuella kränkningar, att rasismen frodats i alla åldrar och samhällsskikt. Vi 
missar att prata om de bakomliggande orsakerna genom att trivialisera det som varit. 
Här har forskare en viktig uppgift att visa på strukturella element i hatiska uttryck på 
nätet.

Samtidigt finns det en risk för demonisering av samtida uttryck. Vi vet sedan 
tidigare att ungdomskultur är svårt att förstå sig på; uttrycken ser annorlunda ut än de 
man är van vid, språket har förändrats, tabun och samtalsämnen likaså. Det innebär 
att det finns en risk att vi demoniserar samtiden på ett sätt som vi inte har täckning för. 
Vi vet inte att det är farligare att vara ung idag. Vi vet inte att tonen är råare idag. Vi 
vet inte om fler utsätts. Vi kanske bara har fått syn på saker bättre genom att internet 
för upp dem till ytan. En instagramrättegång skulle inte ha kunnat bli till på 1970-talet 
eftersom de kränkningar som skedde då inte finns dokumenterade. De existerade bara 
i ögonblicket och bara mellan offer och förövare. Även här har forskningen en viktig 
uppgift; att visa på historiska upprepningar och vad vi verkligen vet och kan veta.
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Akademin kan bidra med kritiska frågor om hur vi ska förhålla oss till det som 
verkligen är nytt. Hur ska vi tänka kring det faktum att en kränkning på nätet innebär 
sin egen dokumentation? Hur ska vi förhålla oss till de förstärkta uttrycken på nätet? 
Vad behöver vuxna och unga tänka på vid interaktion över nätet? Vilka etiska spelregler 
har vi att förhålla oss till?

4.8 Universitetets roll
Aleksandra Sjöstrand, utredare, Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en ny myndighet som bildades den 1 januari 
2013. Myndighetens uppdrag och de som är anställda på myndigheten har en bakgrund 
i fem olika myndigheter. Det är därför en stor utmaning dels att skapa en samlad 
myndighet, dels etablera myndigheten som en viktig aktör inom utbildningsområdet. 
Enligt myndighetsinstruktionen ansvarar UHR för uppgifter i fråga om service, 
samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete 
och mobilitet inom utbildningsområdet. Myndigheten har även andra uppgifter enligt 
regleringsbrevet och andra beslut av regeringen.

UHR:s främjande uppdrag består, enligt instruktionen, av fyra delar: 
1. att stimulera intresset för högskoleutbildning, 
2. att främja breddad rekrytering till högskolan, 
3. att verka för ökad internationalisering, samt
4. att motverka diskriminering inom högskolan och på andra sätt främja lika rättig-

heter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. 

I UHR:s regleringsbrev för 2013 innehåller ett antal uppdrag med koppling till främjan-
deuppgiften. Man skulle kunna utrycka det som att den främjande uppgiften går som 
en röd tråd genom myndighetens verksamhet. 

Som nämnts tidigare är UHR en ny myndighet vilket innebär att mål och priori-
teringar för verksamheten är inte lika genomarbetade som de kommer att vara ett 
normalår. Genom styrelsebeslut den 13 juni 2013 om 2013-års verksamhetsplan har man 
dock identifierat vissa områden som är särskilt viktiga att arbeta med under året. 

Ett av de prioriterade områdena är fortsatt hög användarnöjdhet. Styrelsen anser 
att det är av största vikt att myndighetens användare och målgrupper är nöjda med de 
tjänster som tillhandahålls. I dag har flera av verksamheterna en hög grad av använ-
darnöjdhet. Exempelvis fick webbtjänsten Antagning.se 2012 fick ett prestigefyllt pris i 
form av guldmedalj från Svenska Designpriset och redan före lansering fick den utmär-
kelsen Klarspråkskristallen 2011 för det integrerade arbetet med design, interaktion och 
textuell information. Under 2013 ska UHR ha fortsatt fokus på att leverera god service 
och stöd till lärosäten, skolor, studenter och andra användare. 

En annan viktig prioritering för UHR under 2013 är att det ska vara enkelt för 
den blivande studenten som vill ha information om högskoleutbildning eller söka en 
utbildning. Det ska även vara enkelt för den som vill få sin utländska utbildning bedömd. 
På samma sätt ska det vara enkelt att söka ett internationellt samarbetsprogram. 

UHR ska även lägga särskild vikt vid att utveckla uppdragen att motverka diskri-
minering i olika former och att främja en breddad rekrytering. Under 2013 kommer 
myndigheten att ta fram en strategisk plan för hur den ska arbeta med uppdragen. 

En annan viktig prioritering för UHR under 2013 är att göra en översyn av befintliga 
och tänkbara digitala kommunikationskanaler för myndigheten och att ta ett förslag om 
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hur UHR:s externa kommunikation bör utvecklas på kort och medellång sikt. UHR 
kommer även att ta fram en strategi/plan för hur UHR ska arbeta med uppdraget i 
UHR:s instruktion att informera om högskoleutbildning. I strategin/planen ska ingå 
en bedömning av vilka digitala kommunikationskanaler (inklusive webbplatser) som 
ska användas och ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas. Arbetet ska bedrivas i 
samverkan med högskolor och universitet, studentorganisationer samt berörda myndig-
heter. Syftet är att skapa en bra, samordnad, enhetlig och effektiv kommunikation för 
myndighetens samtliga målgrupper. Utgångspunkten är att UHR fortsatt ska använda 
sig av ”dottervarumärken” i form av enskilda, specifika digitala kanaler för att kommu-
nicera med sina målgrupper (till exempel studera.nu eller Antagning.se).

Inom UHR är det framför allt via dessa kommunikationskanaler som myndigheten 
arbetar idag: telefonrådgivning och e-post, fortbildningsinsatser, mässor och konfe-
renser, handledningsmaterial samt webbtjänster. 

UHR driver följande webbplatser som stödjer myndighetens verksamhet. 
• Studera.nu – innehåller information om allt högskoleutbud i Sverige, om studier 

utomlands, studier på distans och om högskoleprovet
• Antagning.se – en sajt för anmälan till kurser och program vid Sveriges universitet 

och högskolor.
• Universityadmissions.se – en engelskspråkig version av antagning.se
• Doktorandhandboken.nu – en sajt som vänder sig till de som doktorerar eller 

funderar på att börja doktorera.
• Euroguidance – ett nationellt resurscentrum för vägledning som stöder vägledare i 

deras arbete att informera om möjligheter till studier och praktik utomlands. Syftet 
är att göra det enklare att studera och praktisera i andra EU-länder.

• PLOTEUS – en portal där man kan söka utbildningsmöjligheter i hela Europa.
• Webbsidor för studie- och yrkesvägledare
• Utbyten.se – en sajt om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom 

utbildningsområdet.
• Webbsida som vänder sig till användare av det tekniska antagningssystemet NyA.

Det bör också nämnas att den 11 juni lanserade UHR den digitala bedömningshand-
boken (DBH). Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp 
utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och den utgör, vid sidan 
om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget 
för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Samma arbetsgrupp har 
uppdraget att ta fram bedömningshandböcker för utländsk förutbildning på gymnasial 
nivå samt för grundläggande behörighet för program på avancerad nivå liksom riktlinjer 
för verifiering av meriter för kurser och program på avancerad nivå. Det har funnits en 
efterfrågan bland antagningshandläggare, på såväl lärosätena som på VHS (UHR), att 
kunna komma åt bedömningshandböckerna i ett mer användarvänligt och samordnat 
format. Med anledning av detta behov har den svenska och utländska bedömnings-
handboken digitaliserats. I och med att böckerna digitaliseras på en ny plattform kan 
uppdateringar ske snabbare och effektivare. Informationen kan dessutom samordnas 
mellan de olika böckerna och på så sätt bli mer rättssäker och korrekt samt att använ-
darna hittar all information på ett och samma ställe.

Som nämnts tidigare ska UHR främja breddad rekrytering till högskolan. Att 
locka nya grupper av studenter till högskolan och motverka snedrekryteringen handlar 
om långsiktigt och systematiskt arbete där en mängd olika insatser måste samverka. 
Arbetet med breddad rekrytering bör påbörjas redan i skolan om det ska ge några 
resultat. Min uppfattning är att även tillträdesreglerna i viss mån kan bidra till breddad 
rekrytering. Det är viktigt att reglerna är enkla, överblickbara, stabila, rättvisa och 
rättssäkra. Det nuvarande regelverket är komplext vilket huvudsakligen missgynnar 
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5.1 Uppsummering
Den här studien har inte pågått särskilt många veckor och ett stort material har ändå 
gåtts igenom. Många samtal har förts, mycket dokumentation existerar och samtidigt 
är It utvecklingen ett oerhört dynamiskt område som befinner sig i stark rörelse. Den 
här studien har rört sig över tre nivåer: en nivå har gällt de institutionella aktörerna 
som arbetar med främjandefrågor idag och då särskilt de villkor som rör de frivilliga 
insatserna. Här skapades en bild av ansvarsstruktur, målgrupper och mål samt de olika 
arbetssätt och former för samverkan och kommunikation som föreligger idag. Vidare 
har en uppsummering av de insatser som idag görs och har gjorts för att överbrygga 
den digitala klyftan samt de målgrupper som satsningarna riktar in sig mot samt något 
diskuterat i vilken mån satsningarna lyckats eller inte. Ett försök att visa hur arbetet 
med digital delaktighet skapas underifrån har redovisats. Vi såg att enskilda projekt-
satsningar riktar direkt stöd till grupper i utanförskap, där kopplingar görs mellan olika 
digitala redskap och egna intressen och behov. Därefter ser vi hur satsningar börjar 
omfatta mer systematiska sätt att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling inom 
It samt ett sätt att dela kunskap inom en viss gemensamhetssfär. Vi ser allteftersom 
det sker en mognad också en strävan mot att utveckla mer tydliga partnersamarbeten i 
kommuner och län kring de grupper som är i behov av särskilt stöd samt en i dagsläget 
allt tydligare inriktning mot projekt med It-politisk och strategisk relevans. Genom 
olika satsningar har man lyckats skapa ett gott och varierat (nivåanpassat) utbud av 
kurser, digitala tjänster och konkret utformat olika stöd för olika gruppers behov. 
Satsningarna har lyckats få med fler i den digitala utvecklingen, vilket kan innebära att 
den digitala klyftan minskar. Vi har pekat på att satsningar har skapat legitimitet och en 
efterfrågan på digitala tjänster hos de flesta målgrupper samt att It både kan ladda upp 
områden som anses tyngre parallellt med att delaktighetsfrågan bidrar till att ladda upp 
den tekniska och kommersiella verksamheten kring It och nätet. 

Vi har också ägnat utrymme åt aspekter som rör långsiktig kunskapsutveckling inom 
området digital delaktighet och lyft frågan om universitetens roll för det främjande 
och klyftöverbryggande arbetet samt dragit ut linjerna för några teoretiska spår vi tror 
kommer att bli viktigare på sikt. Vi har bland annat talat om olika förhållningssätt 
till det digitaliseringsfrämjande arbetet, olika delaktighetslogiker, och vi har på ett 
fördjupat sätt talat om vad som är innebörden i digital kompetens utifrån ett livslångt 
lärande perspektiv. Vi har berört en del relationer som finns mellan digital delaktighet 
och sociala, ekonomiska och kulturella aspekter och vi har lyft problemet med etiska 
och sociala spelregler på nätet och då särskilt i sociala media. Vi har pekat ut den tvär-
vetenskapliga relevansen för en vidareutveckling inom det här problemområdet.

Ser vi på hur frågan om hur digital delaktighet följs upp idag så kan vi konstatera att 
den statistik som produceras ger oss god förståelse för hur utvecklingen fortlöper när det 
gäller människor generellt använder och upplever sin teknikanvändning, men mindre 
om hur de grupper som står utanför skapar mening med sina digitala redskap. Vi ser 

Kapitel 5  
Problem som kvarstår och några 
förslag till insatser

personer från studieovana hem. Det är regeringen och riksdag som beslutar om tillträ-
desreglerna. UHR har dock ett antal bemyndiganden i högskoleförordningen om att 
ta fram föreskrifter på tillträdesområdet. Myndigheten planerar att påbörja en översyn 
av föreskrifterna inom tillträdesområdet i syfte att göra reglerna tydligare och mer 
tillgängliga. En stor utmaning är att kunna informera om de komplicerade tillträdes-
reglerna så enkelt och tydligt som möjligt. UUHR kommer att arbeta med att utveckla 
information kring dessa frågor. Ett starkt fokus kommer att ligga på användarnöjdhet.
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5.1 Uppsummering
Den här studien har inte pågått särskilt många veckor och ett stort material har ändå 
gåtts igenom. Många samtal har förts, mycket dokumentation existerar och samtidigt 
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den digitala klyftan samt de målgrupper som satsningarna riktar in sig mot samt något 
diskuterat i vilken mån satsningarna lyckats eller inte. Ett försök att visa hur arbetet 
med digital delaktighet skapas underifrån har redovisats. Vi såg att enskilda projekt-
satsningar riktar direkt stöd till grupper i utanförskap, där kopplingar görs mellan olika 
digitala redskap och egna intressen och behov. Därefter ser vi hur satsningar börjar 
omfatta mer systematiska sätt att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling inom 
It samt ett sätt att dela kunskap inom en viss gemensamhetssfär. Vi ser allteftersom 
det sker en mognad också en strävan mot att utveckla mer tydliga partnersamarbeten i 
kommuner och län kring de grupper som är i behov av särskilt stöd samt en i dagsläget 
allt tydligare inriktning mot projekt med It-politisk och strategisk relevans. Genom 
olika satsningar har man lyckats skapa ett gott och varierat (nivåanpassat) utbud av 
kurser, digitala tjänster och konkret utformat olika stöd för olika gruppers behov. 
Satsningarna har lyckats få med fler i den digitala utvecklingen, vilket kan innebära att 
den digitala klyftan minskar. Vi har pekat på att satsningar har skapat legitimitet och en 
efterfrågan på digitala tjänster hos de flesta målgrupper samt att It både kan ladda upp 
områden som anses tyngre parallellt med att delaktighetsfrågan bidrar till att ladda upp 
den tekniska och kommersiella verksamheten kring It och nätet. 

Vi har också ägnat utrymme åt aspekter som rör långsiktig kunskapsutveckling inom 
området digital delaktighet och lyft frågan om universitetens roll för det främjande 
och klyftöverbryggande arbetet samt dragit ut linjerna för några teoretiska spår vi tror 
kommer att bli viktigare på sikt. Vi har bland annat talat om olika förhållningssätt 
till det digitaliseringsfrämjande arbetet, olika delaktighetslogiker, och vi har på ett 
fördjupat sätt talat om vad som är innebörden i digital kompetens utifrån ett livslångt 
lärande perspektiv. Vi har berört en del relationer som finns mellan digital delaktighet 
och sociala, ekonomiska och kulturella aspekter och vi har lyft problemet med etiska 
och sociala spelregler på nätet och då särskilt i sociala media. Vi har pekat ut den tvär-
vetenskapliga relevansen för en vidareutveckling inom det här problemområdet.

Ser vi på hur frågan om hur digital delaktighet följs upp idag så kan vi konstatera att 
den statistik som produceras ger oss god förståelse för hur utvecklingen fortlöper när det 
gäller människor generellt använder och upplever sin teknikanvändning, men mindre 
om hur de grupper som står utanför skapar mening med sina digitala redskap. Vi ser 
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sällan problemen bakom exempelvis bristande intresse, eller vad som orsakar avhopp 
på kurser eller det som skapar avståndstagande eller destruktivt bruk av olika digitala 
resurser. Det finns, har jag noterat, ett stort behov av kunskapsutveckling i form av både 
fördjupad statistisk analys och grundliga fallstudier av olika grupper av icke användare. 
Det görs mycket analyser, men när det gäller digitala klyftor kunde det göras mer för vi 
vet inte tillräckligt idag.

5.2 Om problem och svårigheter som kvarstår i det 
delaktighetsfrämjande arbetet
Även om optimismen är väldigt stark och det finns en medvetenhet hos många om hur 
långt det går att nå med relativit begränsade medel, finns det ganska klara bilder av vad 
dagens problem består i. En gemensam ståndpunkt jag funnit är den att det digitalise-
ringsfrämjande arbetet idag inte är tillräckligt effektivt och att det är oklart om utfall 
och effekter, utöver rent kvantitativa mått för teknikanvändning och deltagande. Det 
saknas vidare ett medvetet förhållningssätt till en kontinuerlig kompetensutveckling och 
livslångt lärande, något som måste utvecklas vid sidan av formell utbildning idag. Det 
saknas tillräcklig kompetens hos handledare och utbildare, kompetensluckor när det 
gäller teknik och tillämpning, men också om olika It-pedagogiska verktyg som stödjer 
lärande. Det finns otillräcklig kunskap hos tekniker och systemproducenter om hur 
systemen används i olika handlingssammanhang. De utprovas och justeras, men inte i 
den kontext där de används och sällan beaktas de som har hinder i den uppföljning och 
modifiering som görs när större systemlösningar lanseras och lokalanpassas.

Det finns behov av att placera den digitala delaktigheten i ett större livsperspektiv, 
där tekniken är en del av annat kopplat till individuella livsmål, detta kräver profes-
sionell och institutionell samverkan på bred front. Tekniken i sig är inte problemet, 
utan det att den skall vara relevant och kunna läras ut till de grupper som behöver den. 
Här finns lednings- och samordningsproblem och möjligen attitydproblem snarare än 
stora resursproblem. Det finns ett behov av system av personligt socialt och pedago-
giskt stöd och parallella analoga informationsresurser i form av personliga relationer 
och fysiska lokaler och traditionella media. Osäkerhet på nätet skrämmer äldre, sexism 
och mobbing drabbar unga samt att dåligt samordnade informationstjänster skapar 
frustration och stress. Det finns även juridiska komplikationer kopplat till vad som kan 
brukas och tillgängliggöras. 

Det finns för lite och för otydlig styrning från centralt håll och de flesta hävdar att 
regering och andra centrala organ behöver precisera ambitionen mer och bli tydligare. 
Det finns en brist på institutionsövergripande samordning som den som skapats av 
Digidelnätverket och en oro för hur uppgiften skall vidareutvecklas utan den aktören. 
Det finns stora brister på samordning och kommunikation mellan olika nivåer, 
exempelvis stat och kommun och mellan stat och företag. Det finns behov av resurser, 
men snarare talas om omprioriteringar än nytillskott och behovet av samlade ekono-
miska incitament som gör satsningarna mer samägda.

5.3 Förslag till insatser för att nå dem som inte nås idag
Det finns gott om förslag på åtgärder från berörda, men alla pekar på frågans 
komplexitet och problemet med att frågan om digitala klyftor inte har hanterats 
sammahållet och integrerat. Likaså finns det en uppgivenhet inför alla dessa punktin-
satser i form av enstaka projekt som å ena sidan skapar förväntningar och bygger upp 
beredskap, men ändå inte säkrar långsiktighet och hållbar utveckling. Frågan är vem 
som kan äga en sådan bred och väsentlig fråga som den digitala delaktigheten och min 
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slutsats blir att ansvaret bör fördelas över ett fåtal aktörer med ett gemensamt formulerat 
uppdrag. I fokus bör man ställa samverkansmöjligheter och lokal förankring av den It 
politiska agendan. Möjliga aktörer som bör ges ett förstärkt uppdrag är Biblioteken, 
Folkbildingen och Digidel som sammantaget har en bred förankring både horisontellt 
och vertikalt i samhället samt har erövrat ett stort förtroende hos samtliga aktörstyper. 
En uppgiftsfördelning dem emellan kunder göras genom att förlägga opinionsbildning 
och nätverksskapande på Digidel, medan It resurser, studiemöjligheter och lokala 
samverkansytor bäst kan säkras via de mer förgrenade nätverket av biblioteks- och 
folkbildningsinstitutioner. Således föreslås:

• Utred möjligheten att skapa en gemensam resurs för digitaliseringsfrämjande 
insatser, som kan vara både handlingsorienterade och analytiska, där aktörer från 
It-företagen, PTS, Handisam, UHR, Digidel (eller . SE) FBR och KB skall ingå 
och bidra med ekonomiska medel och ansvara för uppföljning och analys

• Utred möjligheten att permanenta nationella satsningar på opinionsbildande 
kring digitalt innanförskap, som komplement te x som en form av återkommande 
E-medborgarveckor där offentliga aktörer samarbetar med aktörer som möter 
medborgarnas efterfrågan om stöd i användandet av e-tjänsterna.

• Utred möjligheten att i regleringsbrev uppdra åt myndigheterna Folkbildningsrådet, 
KB och nätverket Digidel att i samråd med Handisam, PTS och MTM (fd TPB) 
och regeringens Digitaliseringskommission ansvara för insatser som syftar till att 
överbrygga digitala klyftor och främja innanförskap i digitala miljöer. Ett fåtal 
myndigheter bör få samordningsansvar. Samverkan med frivilligorganisationer och 
aktörer i civilsamhället bör ingå. 

• Gör en översyn över hur universitet och högskolor idag hanterar frågan om 
digital delaktighet i sina proffessionsutbildningar samt i sin forskning. Identifiera 
föregångsmiljöer samt problem och hinder i att integrera ett digitalt delaktighets-
perspektiv i vid mening inom akademien.  
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Bilagor
Bilaga 1  
Källförteckning
Förteckning över kontaktpersoner/informanter (39 personer, 98 kontakttillfällen)

Teckenförklaring: 
Enskilda samtal (ES) 
Referensgruppsamtal (RS) 
Medverkat vid grupp diskussioner (GD) 
Inlämnare av utvärderingar (IU) 
Personligt besök i organisationen (PB)
Antal kontakter, ej kommunikationsmail (98)

Digidelnätverket 

Christine Cars-Ingels .SE Kanslichef Digidel (ES, RS, MG, GD, IU, PB, 11)
Christer Marking, analytiker Digidel. Tidigare Ordf Internetfonden (ES, GD, IU, PB, 7)
Danny Aerts är vd för .SE sedan 2006. Tidigare vd för Internetportalen Spray.(ES, PB, 1)
Myndigheter & Politiska nationella organ
Göran Marby, Generaldirektör, Post och telestyrelsen (GS, PB, 1)
Malin Wahlqvist, ansvarig för . PTS (ES, GS, IU, PB, 4)
Hans von Axelsson, Handisam ansvarig för samt medlem i Samverkansforum (ES, GS, IU, PB, 3)
Inger Gréve, ansvarig för xx, Skatteverket (GS, UI, 2)
Christina Henryson, Representant för Näringsdepartementet (ES, PB, 2)
Jessica Steinmetz, representant för Näringsdepartementet (ES, PB, 3)
Loth hammar, Kanslichef, Digitaliseringskommissionen (GS,1)
Niklas Liss Larsson, Utredare, digitaliseringskommissionen (GS, IU, 1)
Aleksandra Sjöstrand, Främjande ansvarig, Universitets- och högskolerådet (GS, ES, 2)
Anneli Ekelin, Fil Dr Medie- och komm, Samverkansforum (GS, IU, PB, 2) Karl Isaksson, 
KB, ansvarig för (GD, ES, PB, 2)
Elisabet Ahlqvist, KB, ansvarig för ? (GD, ES, PB, 2)
Folkbildning & Bibliotek & kommunal samverkan samt lokala utbildningsanordnare
Ulrika Knutsson, Representant för xx Folkbildningsrådet (ES, GD, 2)
Marie Norlin, utredare (ES, IU, 1) Folkbibldningsförbundet
Anders Nordh, SKL, ansvarig för Demokrati och samverkan (ES, GD, 2)
Åsa Zetterberg, SKL, ansvarig för (ES, GD, 2)
Kent Wallén, Nitus (GD, 1)
Ann Wiklund, representant för biblioteken (GD, PB, 8)
IT & Telekom företagen (4 personer)
Mikael von Otter, IT&Telekomföretagen, branchorganisation (ES, GD, 3)
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Kjell Persson, InUse (ES, 1)
Anders Johansson, Microsoft med ansvar för (ES, 1)
Företagaren med Skypen (GD, 1)
Frivilligorganisationer, Idéburna organisationer aktörer som representerar internetanvändare i 
civilsamhället (13 personer)
LilliAnn Källermark, Ordförande för SeniorNet Sweden, Fil dr i pedagogik: fokus äldre (ES, 
GD, PB, 7)
Lennart Axelsson, Regionförbundet Kronoberg, projektledare för ung kommunikation (ES, PB, 1)
Elza Dunkel, Fil Dr pedagogik, forskare med inriktning mot sociala media och nätmobbing, 
Umeå universitet (GD, 1)
Linda Reneland- Forsman, lektor i pedagogik, inriktning digital kompetens och livslångt 
lärande (ES, GD, PB, 4)
Göran Dahlstrand, Rainbow Sweden (GD, ES, PB, 5)
Annika xx, Föreståndare för Behandlingshem och boende inom Rainbow (ES, PB, 1)
Kursdeltagare 3 st, kursverksamhet i Rainbow (GD, PB,1)
Malena Bonnier, ansvarig för verksamhetsutveckling, Stockholms stadsmission (GD, 1)
Jonas Rydberg, socialchef Stockholms stadsmission (GD, ES, 2)
Annika Borg, Präst och teol Dr, Svenska kyrkan (GD, 1) 
Karen Nowe, medlemsaktiv och Fil Dr Informationsvetenskap kommunikationsforskare i 
alternativ handel, Fairtrade (ES, PB, 1)
Per Herngren, Civilolydnad, Expert (ES, PB, 1) 
M Mafan, ABF (GD, 6)
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Bilaga 2 Dokumentinsamling
Till:
Digidels kansli, Christine Cars-Ingels
Handisam, Hans Von Axelsson
PTS, Malin Wahlquist
Biblioteken, regionerna, Ann Wiklund
Stadsmissionen, Jonas Rydberg/Malena Bonnier
ABF, Massood Mafan 
Rainbow, Göran Dahlstrand
Skatteverket, Inger Greve
SeniorNet, LilliAnn Källermark
Användningsforum, Anneli Ekelin

Uppföljning av frivilliga insatser för att skapa digital delaktighet
Med anledning av det Regeringsuppdrag (se bilaga) som överlämnats till Linnéuniversitetet 
pågår för närvarande en insamling av rapporter och dokumentation av genomförda projekt. 
Det vi behöver ha in är erfarenheter av satsningar som drivits fram underifrån, viket innebär 
att det haft sitt upphov lokalt i verksamheterna, drivs av föreningar och fristående organi-
sationer eller sådana insatser som kommit till och genomförts genom olika kombinationer 
av samarbeten. Det här materialet skall ligga till grund för en metautvärdering som skall 
fokusera vilka resultat som uppnåtts, men också få en bild över vilka svårigheter som finns i 
den här typen av arbete. Vi vill också titta närmare på vilka förslag till vidare åtgärder som 
lyfts fram av dem som arbetar rent konkret med de här frågorna. Det här är vad vi vill ha in:

• Skriftliga rapporter och dokumentation (eller filer etc.)
• Innehållet skall gälla undersökningar, uppföljningar och utvärderingar av genom-

förda projekt.
• Satsningarna skall handla om att förbättra digital delaktighet, eller motverka 

utanförskap i digitala miljöer. Alla målgrupper, alla typer av organisationer och alla 
former av upplägg är relevanta, men det är viktigt att det är förbättringar av den 
digitala delen av verksamheten som är överordnade.

• Rapporterna skall inte handla om sådant som ingår i verksamhetens ordinarie rutin-
mässiga basverksamhet som följs upp och utvärderas genom löpande redovisning.

• Inte äldre material än 2010 (notera gärna datum om det är häftat och opublicerat)
• Är ni osäkra på om materialet är relevant eller ej så skicka bara in det, så får vi göra 

den bedömningen själva.

Jag som samordnar heter Angela Zetterlund, fil Dr i Biblioteks- och informationsve-
tenskap, och har min specialkompetens inom området utvärderingspraktik. Jag för en 
kontinuerlig dialog med samtliga personer i referensgruppen ovan.

Materialet kan skickas till följande adress:
Linnéuniversitet: Att Angela Zetterlund
Institutionen från KV
Box 451 
351 95 Växjö

Skickar ni material digitalt så använd min mailadress angela.zetterlund@lnu.se
Jag stänger insamlingen fredagen den 24/3. 
Har ni frågor så dra er inte för att kontakta mig på telefon 073-500 38 30

Allt gott! 
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Bilaga 2b  
Förteckning över skriftlig dokumentation
Styrdokument som ger grunden för biblioteksverksamhetetens gemensamma insatser i Digidel (2013)
Om It frågan och It-support. PPT, PTS &HI, Malin Wahlquist (2012)
Kort information från pågående projekt knutna till IKT-lyftet 2010-02-22. (2010)
SLB Sveriges länsbibliotekarier, brev till Näringsdep (2010)
Regionbibliotek Stockholm, anteckningar från uppföljnigsmöte (Okänd datering)
Regionbibliotek, Stockholm, anteckningar från möte om IKT-lyft (2009)
Folkbildningsrådet, hur får vi alla med på tåget. IKT(odaterat)
*IKT-lyftet – ett folkbildningsprojekt. I samverkan mellan 
bibliotek och folkbildning (2010)
Enkätundersökning, Jönköpings län Klick It (2013)
Digital delaktighet. En rapport om hur bibliotek och studieförbund samarbetar 2011-2012. (2012) 
Skriftserie 2012:3 Kultur i Väst
Vad besökare frågar på biblioteket (2012)
Frågor till projekten (2013)
Gow-rapport (2013)
IT-frågan. Kort rapport från enkät (2010-2012) /PTS, HI
Läns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013 (2012)Ann Wiklund
Lägesrapport i juni-december 2011 (2011)Ann Wiklund
Masterlista, uppf öljningsenkät, digidel maj-november 2012(2012)
Tankar om digitala agendan och hur Microsoft kan bidra inom ramen för signatärskapet (2013)
Per Adolfsson (genom Mikael Johansson)
Partiernas webbplatser inför valet 2010, kort sammafattning av InUse (2010)
Post och telestyrelsen. Enkät om konsumentsäkerhet PTS-ER 2012:3. Sifo
Sammanställning om SeniorNet Sweden. LilliAnn Källermark (2013)
Hur är läget? Uppföljning av funktionshinderpolitiken. Handisam 2012:0083
Arbetsmaterial läns- och regionbiblioteken i Kalmar, Östergötland, Stockholm. Ann Wiklund 2013
Deltagare i mobila studiecirklar (2011)
Digital delaktighet – Digidel i halvtid (2013)
FBR Faktafolder 2010-2012
Anslagsutveckling folkhögskolor och studieförbund (2011)
Projektrapport Mobila studiecirklar i Mellanskåne och Nordost (2012)
Värmland, slutrapport (2013) Invandrare kvinnor
Digital delaktighet i projekt Herrgården (rosengård) 2012
Internetsatsning Laxå-Askersund (datering okänd)
På väg ut i rymden. Studiecirklar för att bli digitalt delaktig (2012) Kajsa Wiktorin
Projektrapport för mobila studiecirklar i Mellanskåne och Nordost (2012)
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Slutrapport avseende projekt Minska den digitala klyftan – bli datasmart som genomförts av 
Folkuniversitetet Värmland/Dalsland under 2012. (2012) (glesbygd, invandrarkvinnor) (1)
Projektbeskrivning Digital delaktighet i Områdesprogram Herrgården. Julia Magnusson, 
Rosengård (2012) Invandrarområde (1)
Internetsatsning Laxå – Askersund. Slutrapport (odaterat) Seniorer (1)
PÅ VAG UT I RYMDEN Studiecirklar för att bli digitalt delaktig. (2012) Kajsa Wiktorin 
Studiecirklar i kyrkan (1)
Fakta om folkbildning 2010-2011
Rapport från projekt Hotelhem (odaterat)
This is IT. Slutrapport 2013. Rsmh (psykiskt sjuka)
Slutrapport projekt ”Rätt till IT i Rättvik” (2012) (Äldre, kvinnor, glesbygd)
Seniorsurf (2011) Äldre (1)
Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt ”Digital delaktighet för personer i 
digitalt utanförskap” i Uppsala (2011) Invandrade kvinnor) (1)
SLUTRAPPORT – DIGITAL SERVICE I ÄPPELBO (ingen datering) Glesbygd
Digital tillgänglighet i glesbygd (2011) gles Slutrapport för projektet
Innovativt Internetkafé – med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer 
Mälardalenbygd (2011) (2)
”Internet – en väg till ökad integration” – slutrapport (2012) (invandrare)
Nytta och nöje på nätet. Digitalt medborgarskap i Östergötland (2011) Invandrare, regional satsning) (1, 2)
Slutrapport för projektet. Sociala medier: nåt för alla (2012) (allmänheten) (1)
Slutrapport för Internetfondens projekt -Somaliska kvinnor som rollmodeller.  
Wall Of Fame – Xaruuntii dodka caanka ah (2012) Invandrarkvinnor (1,2) (skolinrikting) 
Slutrapport Projekt Språnget (2012) Allmänheten (1)
Slutredovisning av projektet Våga prova! Datorer och Internet (2012) allmänheten
Verksamhetsplanering för KB:s arbete med digital delaktighet (2013) 
En rapport för Digitaliseringskommissionen. Kartläggning av digitaliseringens aktörer och 
sammanfattning av lärdomar (2013) 
Nyttan av digital delaktighet. Ett producentperspektiv (2011) Behovsanalys
It-frågan PTS (2013) Funktionshindrade
Projektplan projekt IKT-lyftet – bibliotek och folkbildning i samverkan (2009) allmänheten
Kort information från pågående projekt knutna till IKT-lyftet (2010)
IKT-lyftet – ett folkbildningsprojekt i samverkan mellan bibliotek och folkbildning (2010)
Folkhögskoledeltagarundersökning (2010) Folkbildning för alla? Detta a r bara en bö rjan!
Enkätundersökning genomförd i Jönköpings län till deltagare i KlickIT-kurser. September 
2012-februari 2013 
E-post lista Digidel (2013)
Frågor till biblioteket (2013). Digidel, enkätsammanställning Allmänheten(1)
Rapport från Ögötlands bibl (odaterad) Allmänheten (1)
Rapport Insamlingen forskningsprojektet, Seniornet (2013) äldre
Exempelsamling på lyckade digidelprojekt (2013) 61 projekt som nominerats till utmaningen. 
Samtliga kategorier
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Bilaga 3  
Inbjudan rundabordssamtal Växjö/Kalmar 2013-03-06
Inbjudan 24/4 2013
Just nu pågår en studie med särskilt fokus på hur frivilliga krafter bidrar till innan-
förskap och ökad tillgänglighet till digitala tjänster och miljöer för alla medborgare. 
Studien är initierad som ett regeringsbeslut (se bilaga) och den genomförs med en 
pragmatisk ansats där synpunkter inhämtas från flera håll. 

För det första arbetar vi med en referensgrupp från organisationer och aktörer med 
ansvar för digital delaktighet utifrån ett vardagslivs- och demokratiskt medborgarper-
spektiv för att få en bild av vilken typ av insatser som genomförs samt kartlägga behov 
och eventuella problem med att nå önskvärda mål i dagsläget. I den gruppen har vi 
bjudit med representanter från såväl Stadsmissionen som Skatteverket.

För det andra genomför vi en metaanalys av befintliga utvärderingar som gjorts av 
projekt och insatser för att få en bild av utfallen samt ett underlag för att identifiera 
framgångsfaktorer och goda exempel på verksamheter som lyckats väl i att nå grupper 
som kan hamna utanför. 

För det tredje, och det är här Du kommer in, vill vi få med vetenskapliga perspektiv 
för att fånga hur de grundläggande begreppen som hanteras i praktikens skiftande 
diskurser idag kan förstås och problematiseras på ett djupare plan. 

De flesta är nog eniga om att den digitala utvecklingen är en teknikdriven och 
väldigt handlingsinriktad kontext och att den stora utmaningen idag inte är att enbart 
skapa nya lösningar, utan att även se till att den teknik som finns fungerar och brukas 
på ett sätt som blir meningsfullt och kvalitativt hållbart utifrån ett mänskligt livsper-
spektiv. Vi tror att Du kan bidra till att lyfta fram nya tankegångar som kan både vidga 
och fördjupa diskussionen i någon mån. 

Formen vi valt för detta är ett Rundabordssamtal, som kommer att spelas in i en 
studio på Linnéuniversitetet, och den kommer att utgöra en del av dokumentationen 
av den här utredningen. Syftet med samtalet är att försökas identifiera vad det finns för 
nya kritiska frågor kring ”digital delaktighet” och vad som händer i spåren av nedmon-
teringen av ”analoga” system för kommunikation och delaktighet i samhällsprocesser. 
Vilka begrepp framstår som centrala? Vad konstituerar forsknings fältet? Hur kan ett 
arbete med en tvärvetenskaplig referensram ta sin början?

Viktig utgångspunkt i sammanhanget är tanken om ett demokratiskt medbor-
garskap, där delaktighet på digitala arenor och medskapande i olika typer av digitala 
miljöer kan ses som en förutsättning för ett fullgott medborgarskap. Forskningen 
utvecklas idag på många håll och utifrån ganska disparata problemställningar, vilket 
är förklarligt men samtidigt kan vara hindrande för gemensamma samtal. Inte minst 
uppfattar vi att det finns en ganska stor diskrepans mellan en praktisk utvecklings-
diskurs där många verksamheter idag omvandlas från analoga system till mer digitala 
och en mer konceptuell vetenskaplig diskurs som är mer kritiskt orienterad. Det är 
också så att en del frågeställningar är komplicerade att förstå i lite mer djup mening och 
innebörden i de begrepp som är i omlopp i mycket utvecklingsarbete blir sällan utmanat 
och ifrågasatt.

Men det här Rundabordssamtalet har inte enbart ett konceptuellt syfte för stunden, 
utan det finns också ett behov av att klargöra vilka kunskapsmål som kan vara 
viktiga att beakta i en framtida kunskapsutveckling. Det är ett bra tillfälle att kritiskt 
undersöka det stöd forskning och möjligen högre utbildning behöver och föreslå insatser 
för hur statsmakten kan främja engagemanget från forskarhåll. En viktig fråga att lyfta 
under samtalet är hur vi inom akademin kan bidra till den här utvecklingen och hur 
vi ser på våra möjligheter att bedriva forskning och kvalificerat utredningsarbete som 
främjar delaktighet och innanförskap.
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Upplägget ser ut som följer:
Tid: Kl 10-14 (inklusive lunch)
Plats: Linnéuniversitetet, lokal meddelas senare
Moderator: Fil Dr Angela Zetterlund, Linnéuniversitetet

• Moderator presenterar uppdraget och forskningens roll i utvecklingsarbetet
• Forskarna inleder med att ge en bild av vilken roll frågan om delaktighet i digitala 

miljöer har inom det egna ämnesområdet idag samt tar upp förslag på relevanta 
perspektiv att lyfta fram i offentlig debatt och utbildning

• Finns det behov av och förutsättningar för att skapa en gemensam referensram och 
vad skulle en sådan innehålla?

• Vad behöver vi för kunskaper idag, för att kunna skapa ett samhälle där alla är 
delaktiga digitalt?

• Vad finns det för hinder och problem för närvarande för att skapa delaktighet rent 
tekniskt, men också socialt politiskt och kulturellt?

• Vad blir konsekvenserna av att och om vi inte lyckas med att få bukt med 
utanförskap eller förmår minskar klyftorna mellan olika gruppers tillgång till nätet 
och nya media? Vilka är drivkrafterna?

• Vad behöver forskarsamhället för kunna bidra på ett bra sätt till en hållbar digital 
samhällsutveckling?

Tanken är att deltagarna skall ta utgångspunkt i slutsatser och reflektioner grundade i 
sitt eget ämnesområde och vi har också valt att bjuda in forskare från olika vetenskapliga 
miljöer. 

Ersättning utgår om arvode 3000 kr per deltagare samt kostnader för resor och lunch. 
Rundabordssamtalet kommer att spelas in och spridas som någon form av Youtube länk 
och vi förlägger det därför till en studio på vårt Campus och de papper som bifogas 
kommer att publiceras som en bilaga till rapporten. 

För dokumentationens skull ser vi gärna att du bifogar ett kort papper om max ca 5 sidor 
som summerar upp de egna tankarna om digital delaktighet samt en skriftlig intro-
duktion av personen och forskaren bakom.

Besked om att du kan medverka behöver lämnas senast den 24 mars.

Frågor och anmälan kan skickas till Angela Zetterlund, Fil Dr, Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap som nås på mobil 073-500 38 30 eller mail angela.zetterlund@lnu.se 
Linda Reneland-Forsman, Fil Dr Pedagogik som nås på mail linda.reneland@lnu.se 

Väl mött!
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Bilaga 4  
Inbjudan referensgruppssamtal
Till:
Digidels kansli, Christine Cars-Ingels
Handisam, Hans Von Axelsson
PTS, Carolina Malmerius
Biblioteken, regionerna, Ann Wiklund
Stadsmissionen, Jonas Rydberg
ABF, Massood Mafan 
Rainbow, Alec Carlberg
Skatteverket, Gunilla Flakstad
SeniorNet, LillAnne Källemark
Användningsforum, Anneli Ekelin

Inbjudan
Med anledning av det Regeringsuppdrag (se bilaga 1) som överlämnats till Linnéuni-
versitetet välkomnas ni att ingå i den referensgrupp som skapas för uppdragets genom-
förande. Jag som samordnar heter Angela Zetterlund, fil Dr i Biblioteks- och infor-
mationsvetenskap, och har min specialkompetens inom området utvärderingspraktik. 
Uppdraget är komplext, dels för att utvärderingsobjektet är ganska spretigt, men också 
för att tiden är mycket knapp. 

Vi har valt ett upplägg som involverar såväl organisationer som forskare samt både 
innebär en kritisk analys av vad som gjort inom området samt en del som utreder vad 
som behöver göras fortsättningsvis. Vi har även åtagit oss att samla in goda exempel för 
att föra ut inspiration och lärdomar så att utvecklingen kan fortgå på bred front runt om 
i landet.

Referensgruppen är tänkt att vara både rådgivande och bistå med insamling av regis-
terdata samt sammanställa information om organisationens kunskap. Gruppen består 
av ett spektrum av organisationer som samtliga antas ha värdefull kompetens om olika 
försök att skapa digital delaktighet i ett demokratiskt medborgarperspektiv. Särskild 
uppmärksamhet skall riktas mot Digidel och de aktiviteter som hör samman med den 
satsningen.

Planen är att vi i referensgruppen skall mötas vid fyra tillfällen och ha så kallade 
tematiskt utformade arbetande möten, där deltagarna förväntas vara aktiva i samtalen 
samt förankra en del diskussioner tillbaka till respektive organisation. Hela studien 
kommer att avrapporteras under juni-augusti 2013, med en muntlig uppsummering vid 
Digidels Nätverksträff den 8 maj. Det arvode som utgår följer Näringsdepartementets 
schablon. Upplägget är som följer:

Träff 1: Tema – Finns det en gemensam referensram för satsningar på digital delaktighet 
idag och hur ser den i så fall ut? Hur ser vi på innebörden i grundbegreppen, drivkraf-
terna bakom olika insatser, prioriterademålsättningar och målgrupper? Vilka gemen-
samma beröringspunkter finns samt i vilka avseenden skiljer sig olika organisationers 
synsätt åt idag? Vilken är den gemensamma problembild kring medborgarnas behov 
eller hur många versioner arbetar vi utifrån i praktiken? Hur ser vi på orsakerna till 
utanförskap i digitala miljöer?
Tid: 21/2 kl 10-14 
Plats: Näringsdepartementet Lokal Dyningen http://www.regeringen.se/sb/d/1684
Dagordning: Se bilaga
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Träff 2: Tema – Vilken typ av insatser ägnar vi oss åt idag, finns det ett mönster av 
handlingsstrategier och finns det områden där det idag saknas stöd och aktiviteter? Vad 
anses som framgångsrikt för att skapa digital delaktighet och gentemot vilka kriterier 
bedöms värdet av olika insatser ? Vilka problem och svårigheter uppstår i olika organisa-
tioner ? Vilka bakomliggande orsaker kan finnas till att en insats lyckas eller misslyckas? 
Vad blir följden av utebliven delaktighet i positiv och negativ bemärkelse? Hur gör vi för 
att dela erfarenheter och kommunicera om de här frågorna? 
Tid: 14/3 kl 10-14 
Plats: PTS Lokal ”Loke” http://www.pts.se/sv/Kontakt/Adresser-och-nummer-till-
PTS-lokalkontor/ Dagordning: Se bilaga

Träff 3: Tema – Problemet med vem som äger frågan om digital delaktighet och hur 
insatserna styrs och organiseras. Hur ser målkartan ut och hur väl motsvarar olika 
direktiv och uppdragsskrivningar de behov som organisationerna uppfattar finns hos 
medborgarna? Hur klargjort är ansvaret för digital delaktighet på olika sociala nivåer? 
Vilka förändringar kan göras inom de ramar som finns idag för att ge en tydligare 
struktur åt det fortsatta arbetet med att främja delaktighet och motverka utanförskap. 
Hur väl fungerar de uppföljningssystem och indikatorer som är i bruk och i vilken mån 
kan och bör dessa utvecklas framåt för att säkra att uppmärksamheten riktas rätt.
Tid: 27/3 kl 10-14 
Plats: Digidel, sammanträdesrum ”grön” https://www.iis.se/kontakt/
Dagordning: Se bilaga

Träff 4: Tema – Vad behöver vi göra framåt för att alla skall bli digitalt delaktiga och 
hur kan vi säkra delaktigheten långsiktigt samt utveckla de kvalitativa aspekterna? Hur 
bör vi se på det digitala medborgarskapet i framtiden? Vilka målsättningar bör gälla för 
arbetet med att skapa delaktighet framåt och hur kan vi prioritera mellan behoven hos 
olika målgrupper? Hur kan vi samordna de insatser som görs idag så att verksamheterna 
blir effektiva och hållbara? Hur kommer brukarna till tals i organisationerna idag och 
hur kan detta inflytande säkras och öka även för de grupper som står utanför? Vilka 
åtgärder kan organisationerna driva och ansvara för själva och vad är det för typ av stöd 
som behövs från centrala instanser för att stärka den lokala nivån? Hur kan regeringen 
bidra till att stärka utvecklingen inom ett så tvärsektoriellt aktivitetsområde som detta i 
framtiden? 
Tid: 4/4 Kl 10-14 
Plats: Handisam, Stora Konferensrummet http://handisam.se/Om-Handisam/Kontakta-
oss/Hitta-till-Handisam/
Dagordning: Se bilaga

(Se bilaga)
Tema 1 Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Sekreterare utses
3. Uppdraget presenteras
4. Mötesdeltagarna presenteras
5. Studiens upplägg och förväntade resultat
6. Referensgruppens roll och uppgifter
7. Centrala begrepp och principiella tankar bakom Digital delaktighet, innanförskap 

och utanförskap, demokrati och vardagsliv
8. Uppsummering och genomgång av uppgiften inför Tema 2
9. Övriga frågor
10. Avslutning
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(Se bilaga)
1. Mötet öppnas
2. Sekreterare utses
3. Genomgång av konkreta insatser som gjorts och görs i organisationerna
4. Diskussion om områden eller aktiviteter som saknas eller där det finns brister
5. Framgångsfaktorer och kriterier för bedömning av värdet av olika insatser
6. Diskussion o problem och svårigheter med att skapa delaktighet
7. Utanförskapets följder
8. Hur delas erfarenheter och sker kommunikation mellan organisationer som gör 

insatser?
9. Övriga frågor
10. Uppsummering och genomgång av uppgiften inför Tema 3
11. Avslutning

(Se bilaga)
1. Mötet öppnas
2. Sekreterare utses
3. Genomgång av hur insatserna styrs och organiseras idag
4. Genomgång av målkartan och diskussion om olika direktiv och uppdragsbeskriv-

ningar motsvarar behoven
5. Ansvarsfrågan idag och framåt
6. Viktiga förändringar på kort och lång sikt
7. Diskussion om uppföljningssystem och indikatorer
8. Övriga frågor
9. Uppsummering och genomgång av uppgiften inför Tema 4
10. Avslutning

(Se bilaga)
1. Mötet öppnas
2. Sekreterare utses
3. Tankar om hur vi kan och önskar gå vidare.
4. Vilka målsättningar behöver skapas och hur prioritera mellan olika mål
5. Vad kan göras för att samordna och effektivisera för hållbar utveckling
6. Olika sätt att säkra brukarinflytandet för de mest utsatta grupperna
7. Vilket stöd behövs på lokal nivå för fortsatt implementering
8. Vad kan regeringen göra för att ge stadga åt utvecklingen
9. Övriga frågor
10. Uppsummering av åtgärdsförslag
11. Avslutning.
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Bilaga 5  
Uppdrag – Linneuniversitetet om digitalt innanförskap
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