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Det har skett betydande förändringar i vårt sam-
hälle. Nätet och Internet har haft en del i dessa – men
hur stor roll har de spelat? Är nätet eller Internet
bara ett nytt medium bland andra eller har det en
mer genomgripande strukturell betydelse? För till-
fället handlar den samhälleligt mest betydande de-
batten om nätets institutionella effekter och i synner-
het dess betydelse vid uppkomsten av olikvärdighet
och marginalisering. Denna debatt har i internatio-
nella sammanhang gått under namnet ”digital
divide”. I den här artikeln är avsikten att beskriva de
olika områdena inom diskussionen. Som fenomen är
digital divide inte entydigt och beroende på hur man
definierar begreppet har det olika följder.

En medlem av den läsande publiken kan finna det
ganska svårt att förstå den samhälleliga och teknolo-
giska utvecklingen i ett land som Finland som med
bestämda steg går mot informationssamhället. I fin-
ländska kvalitetstidningar kan man läsa om såväl
informationssamhällets nästa skede med alla dess
förunderliga egenskaper som om brutalt, dagligt
våld och en växande social ojämlikhet. Hur ska vi få
en förståelse för vad som händer i ett västerländskt
högteknologisamhälle? Om man sätter ihop dessa
två historier får man två olika syner på världen, men
som trots allt borde bli enhetliga. Dessa diverge-
rande syner på världen och samhället möts sällan,
om ens någonsin, i samma berättelse.

Kan begreppet digital divide ge oss en större för-
ståelse för utvecklingen i informationssamhället och
överbrygga dessa två frågor? Medan informations-
och kommunikationsteknologierna är allt viktigare
för den ekonomiska tillväxten i de industrialiserade
länderna, har det även uppstått farhågor kring den
ojämlikhet som uppstår i informationssamhället.
Det ser ut att råda betydande skillnader mellan so-

ciala grupper inom nationer och bland nationer när
det gäller tillgång till och användning av de nya in-
formations- och kommunikationsteknologierna. Det
här förstås vanligtvis som digital divide och termen
har snabbt blivit populär då man ska beskriva alla
slags skillnader som är förenade med digitala nät-
verk.

Vad är digital och vad är divide
Begreppet digital divide uppstod i USA i slutet av
1990-talet och med det avsågs i synnerhet männis-
kornas olika möjligheter att komma in på nätet och
kunna dra nytta av användningen av det. Det har
framförts misstankar om att de som utvecklat termen
också har velat främja försäljningen inom området
eftersom det behövs utrustning och gärna också of-
fentlig finansiering för att förhindra olikvärdighet.

Den aktuella frågan lyder: skapar den nya tekno-
login ny ojämlikhet? Frågan är saklig och samhälle-
ligt sett viktig, men vad betyder digital divide ex-
akt? Begreppet verkar lika svårt att greppa som det
är lätt att minnas. Idag syftar digital på en presen-
tationsform för information, dvs. på koder som är
skapade av numeriska tal och i synnerhet på opere-
ring med läsbara data i datorer. Divide innebär i sin
tur enligt ordboken vattendelare och i texter har den
fått formen ”klyfta” eller ”tudelning”, ofta dessutom
i plural. Allmänt kan man förstå digital divide som
den nya teknologins förmåga att skapa betydande
sociala skillnader.

Även om man definierar begreppsparet så här så
förblir det ändå diffust, för vilken teknologi avser
man egentligen? Det är möjligt att prata om digitala
medier eller informations- och kommunikations-
teknologi, även om det i praktiken oftast är fråga om
Internet. Det finns också andra termer, såsom ”nä-
tet”, som jag själv har använt i mina undersökningar
(Sassi 2000). Fördelen med det senare är att det är
ett kollektivt begrepp – precis som media – och det
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innefattar den helhetsstruktur som skapas av olika
nät. Det är också mer särskiljande än digitala medier
eftersom alla medier förr eller senare kommer att
vara digitala. Valet av term har en betydelse och en
definition av objektet är i själva verket en viktig del
av den här diskussionen.

I de undersökningar som rör uppkomsten av
ojämlikhet är jämförelser väsentliga och de görs
vanligtvis antingen inom samhällen eller mellan
dem. I det förstnämnda granskar man skillnader
mellan sociala skikt, klasser och grupper medan
man i det senare tolkar global olikvärdighet. I prak-
tiken avser man med den digitala tudelningen
(Tiedolla 2001) ofta ojämlikhet, i synnerhet i till-
gången till information och kunskap och förmågan
att använda dem. Klyftan är alltså inte renodlat tek-
nologisk och bakom diskussionen ligger en oro för
demokratin och fördelningen av de samhälleliga re-
surserna.

Före struktureringen av de olika sätten att tala
om digital divide är det skäl att noggrannare defi-
niera nätets förhållande till uppkomsten av olikvär-
dighet. Det kan specificeras med åtminstone två
tilläggsfrågor: skapar nätet främst kulturella skillna-
der eller skapar det också grundläggande social
olikvärdighet. Det kan också formuleras så här:

Enligt ett svagt antagande är uppkomsten av
olikvärdighet tillfällig och gäller främst männis-
kornas olika färdighet och förmåga att utnyttja
nätet. Det kommer också alltid att finnas skill-
nader eftersom människor är olika. Situationen
är inte oroande, utan den skulle också svara mot
en utveckling som är typisk för den senmoderna
kulturen. Den skulle inte heller kräva särskilda
eller några som helst långvariga åtgärder.

Enligt ett starkt antagande skapar informations-
samhällets utveckling nya indelningar mellan
sociala grupper och fördjupar de gamla. Det här
är den kärnfråga i digital divide som forskare,
politiker och beslutsfattare hoppas hitta ett svar
på. Det svar som de flesta hoppas på att finna är
att teknologin inte skapar olikvärdighet och att
man med hjälp av den t.o.m. kan lindra de tidi-
gare skillnaderna.

Vad är nytt
Granskar man diskussionen närmare är den inte så
ny som den vid första anblicken verkar, utan temat
är bekant redan från 1970-talet. Då diskuterade man
inom Unesco om den nya informationsordningen i
världen och var orolig för att medierna var ojämlikt
fördelade. Medierna ansågs ha en central roll i den

demokratiska samhällsutvecklingen och därför an-
sågs bristen på medier eller nyhetsströmmarnas en-
kelriktning vara ett allvarligt problem (Berrigan
1981, Many Voices, OneWorld 1980, Nordenstreng
& Varis 1974). Diskussionen kretsade i hög grad
kring obalansen mellan Syd och Nord och termerna
”gap” eller ”klyfta”, ”information-rich” och ”infor-
mation-poor” eller ”informationsrik” och ”informa-
tionsfattig”.

Även om den tidigare diskussionen om olikvär-
dighet fördes med hjälp av termen ”gap” och inte
”divide” så avser man med båda liknande skillnader
i användning och spridning av medier. Om man på
1970-talet i synnerhet forskade i spridningen av te-
levision, radio och telefon och i de internationella
informationsströmmarnas riktningar, granskar man
nu hur nätet kan användas och hur mångsidiga inne-
hållen är. Då ansåg man att medierna var viktiga
med tanke på det demokratiska deltagandet, precis
som nu (se t.ex. Becker & Slaton 2000, Hacker &
van Dijk 2000, Axford & Huggins 2001). Samtidigt
utgjorde medierna ändå centrala symboler för mo-
derniseringen och de mätare som gällde dem fung-
erade som allmänna indikatorer på utvecklingen.
Den västerländska moderniseringen sågs som en
universell utveckling och den tanken är inte främ-
mande nu heller.

Den nuvarande diskussionen verkar på ytan ändå
vara något annorlunda i den amerikanska och i den
europeiska kontexten. I Europeiska unionens pro-
gram har den sociala dimensionen lyfts fram särskilt
och i och med det även teman som delaktighet, del-
tagande och medborgarskap (t.ex. eLearning Action
Plan). I USA syftar man med den digitala klyftan
mer direkt på ekonomi, marknader och konkurrens-
kraft. Tankegången är att de nya teknologierna, så-
som Internet och e-post, inte enbart är tjänster som
medför ett tilläggsvärde utan allt mer utgör väsent-
liga redskap i den nya ekonomin. Den elektroniska
handeln skulle t.ex. ge individer och små och
medelstora företag en möjlighet att delta på de glo-
bala marknaderna.

I USA kräver många myndigheter och konsu-
mentorganisationer att teleoperatörerna följer prin-
cipen om universal service (se t.ex. ci-oline 2000).
Kravet motsvarar den tidigare ”universal access”-
principen, med vilken man avsåg lika telefontjänster
för alla. En viktig motivering för principen om uni-
versal service är just det att en jämlik tillgång till
Internet, förutom de sociala målen, även främjar
konkurrens. Skillnaderna i betoning mellan den nya
och den gamla kontinenten är ändå inte stora och
grunden är i varje fall tanken om ökad konkurrens-
kraft. Den europeiska diskussionen skiljer sig även
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mellan länderna och när det gäller skapandet av för-
bindelser och nätverk skiljer sig t.ex. den finska och
den svenska modellen klart från varandra.

Olika dikotomier är populära i diskussionerna,
t.ex. ”haves and have-nots”, ”knows and knows-
not”, ”information-rich and information-poor”. Med
hjälp av dem gör man indelningar såväl mellan na-
tioner som inom dem. Centrala frågor är bl.a. föl-
jande: Vad förklarar den ojämlika fördelningen i an-
vändningen av Internet? I hur hög grad är det en
fråga om ekonomiska faktorer? Vilka icke-ekono-
miska faktorer bestämmer fördelningen? Är det
fråga om teknologins särdrag, Internets egenskaper
eller speglar spridningen av nymedia trender som är
bekanta från de äldre medierna?

Jag kommer härnäst att gå igenom diskussionen
främst utgående från dess objekt och vilka slutsatser
man kommer fram till i den. De samhälleliga och
akademiska sätten att tala om de nya teknologierna
är viktiga, eftersom de leder till rekommendationer
och praktiska direktiv. Jag har identifierat fyra sätt
att närma sig ämnet. I praktiken är gränserna mellan
dem inte så här tydliga, men perspektivet i dem skil-
jer sig från varandra.

I. Teknisk-administrativt perspektiv
Det första sättet att närma sig ämnet har särskilt
Internet i fokus. Perspektivet kan kallas teknisk-ad-
ministrativt och det finns ofta i bakgrunden i olika
sociala experiment och projekt och i teknologi-
optimistiska undersökningar (se t.ex. Inkinen 2001,
57-62, Kasvio 2001, 3-5). Avsikten med pilotpro-
jekt, i Finland t.ex. Europeiska unionens Urban-pro-
gram och Sitras OSKU-projekt1, är att utvidga an-
vändningen av Internet, få med nya användar-
grupper, utveckla sätten att delta och ibland också
explicit att motarbeta utslagning (se även Becker &
Slaton 2000). Grundtanken är att Internet har blivit
en allt viktigare del av vardagen. Det erbjuder ar-
betsplatser, förstärker samfund och hjälper i studi-
erna.

I det här synsättet är tillgång till nätet, använd-
ningsfärdigheter och nätets innehåll centrala aspek-
ter. Olikvärdighet granskas utgående från dessa fak-
torer och föremål är oftast västerländska samhällen
där teknologin redan är vitt utbredd. Enligt statisti-
ken är de teknologiska möjligheterna ofta ändå
mycket ojämlikt fördelade, t.o.m. i framstående
informationssamhällen (se t.ex. Norris 2000, första
kapitlet; Castells 2001). Situationen blir ännu mer
oroväckande om man märker att vissa grupper blir
systematiskt utslagna. Eftersom en social och kultu-
rell differentiering är kännetecknande för

moderniseringsprocessen, kan den växande ojämlik-
heten i anknytning till informationen också vara en
oundviklig följd (van Dijk 1999, 153).

Även om den statistiska medelanvändaren inte
längre är en ”utbildad vit man, som hör till medel-
klassen” och dessutom en konservativ sådan, är vi
huvudsakligen ändå långt ifrån den vanliga medbor-
garen. Regeringarna i olika länder har identifierat
problemet och strävar efter att åtgärda det. Under-
sökningar visar att det t.ex. i USA finns stora skill-
nader mellan etniska grupper, sociala grupper och
åldersgrupper vad gäller spridningen av Internet.
President Clinton presenterade år 2000 en plan, där
avsikten var att minska den digitala klyftan genom
att erbjuda företag skattelättnader, utbilda lärare och
bygga datorförsedda samfundscentra i fattiga områ-
den. År 1999 ställde Europeiska unionen för sin del
den sociala delaktigheten i främsta rummet som ett
av tre huvudmål som ingick i programmet e-Europe
Action Plan.

Det vanligaste sättet att försöka förhindra upp-
komst av olikvärdighet har överallt varit att förse
skolor med Internetförbindelser och att utbilda lä-
rare. På samma linje är också e-Learning-program-
met2 där man lägger särskild vikt vid att förhindra
den digitala tudelningen. I utkastet konstateras att
det är fråga om en ny form av social utslagning som
beror på människans oförmåga att utnyttja informa-
tions- och kommunikationsteknologier. Åtgärderna
borde särskilt riktas till dem som är i en ogynnsam
ställning p.g.a. sin geografiska position, sin samhäl-
leliga ställning eller sina särskilda behov. Den digi-
tala läskunnigheten, som hör till de väsentliga förut-
sättningarna för deltagandet, är i en nyckelposition.

En sammanfattning av diskussionen är att det är
allmänt konstaterat att det finns betydliga skillnader
i Internetanvändningen. Vid sidan av detta framförs
ofta ett krav på att den offentliga sektorn ska förhin-
dra att klyftorna fördjupas och jämna ut skillnaderna
genom att erbjuda alla jämlika möjligheter till an-
vändning. Utgångspunkt för detta är tanken om att
skillnaderna i nätanvändningen är tillfälliga och att
man kan påverka dem effektivt genom lämpliga åt-
gärder. Ofta ingår även en optimistisk syn på att
man kan överbrygga de sociala skillnaderna med
hjälp av teknologi.

II. De sociala strukturernas perspektiv
Det första synsättet är alltså kännetecknande i syn-
nerhet för teknologioptimistisk forskning och för
samhälleliga försök. Försöken kan sträva efter att
jämna ut olikvärdigheten men det är mera sällan de
har en grundlig samhällelig analys som utgångs-
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punkt. En bredare uppdragsformulering hör sällan
till deras natur, men som Jankowski (2003) konsta-
terar vore det nödvändigt att skapa en teori som
bakgrund för de praktiska åtgärderna. Eftersom
samhälleliga projekt och försök så klart fokuserar på
medel och förfaringssätt, ökar de inte nämnvärt den
teoretiska förståelsen på området.

En annan synvinkel är mer forskningsinriktad
och dess utgångspunkt är de sociala strukturerna i
samhället, vilka skillnaderna i Internetanvändningen
jämförs med. Diskussionen kan ses som en del av en
mer allmän granskning av interaktionen mellan tek-
nologi och samhälle, där än den ena, än den andra
parten är i fokus. Då den nya teknologin börjar spri-
das ges den ofta revolutionära, samhällsomvälvande
egenskaper. Som motvikt uppstår inlägg där man
betonar samhällets och de sociala förhållandenas
betydelse vid mottagandet och formandet av tekno-
login (t.ex. Winston 1986, May 2002, Inkinen 2001,
62-64).

Det senare synsättet kan kallas för de sociala
strukturernas synvinkel och Colin Sparks (2000,
229-255) sammanfattar grundtanken väl. Sparks ta-
lar inte enbart om Internet utan om Internetresurser
och hans slutsats är att det finns en bestående klyfta
mellan de informationsrika och de informations-
fattiga oberoende av att användningen av datorer
och Internet har spritts till alla grupper och överallt.
Bakom olikvärdigheten ligger skillnader i inkomst-
nivå, utbildning och även etnisk bakgrund. I USA
sammanfaller de sociala skillnaderna och använd-
ningen av Internet väl och i Europa är situationen
likartad. Sparks antar att skillnaderna är mindre i de
mer jämlika nordiska länderna både då det gäller
fördelning av Internetresurser och förmögenhet, in-
komster och förmåner.

I USA har Internet i de mer välbeställda sociala
grupperna blivit en ”helhetsteknologi” som har hit-
tat sin plats både i arbetsrutinerna och på fritiden
(Sparks ibid., 250). Bland de sämre lottade är
Internet huvudsakligen ett kommunikationsmedel,
d.v.s. en förlängning av telefon och post och som
används främst för fritidsbehov och inte nämnvärt
har integrerats i arbetet. För tillfället verkar det
alltså som Internetanvändningen skulle anpassa sig
till sina användares sociala skillnader och avspegla
dem. De sociala skillnaderna leder till att Internet
ger dem som redan har rikedom och makt fler förde-
lar, i stället för att den rätt och frihet att prata som
ingår i Internet skulle förverkligas allmänt. Inte ens
i de rika länderna ser det ut att utvecklas på ett sätt
som skulle utvidga demokratin. Utgående från situa-
tionen i USA drar Sparks slutsatsen att man inte kan
vänta sig en tid då datorn och Internet skulle finnas

i varje hem. Ojämlikheten i tillgången till nätet
kommer att vara en bestående egenskap i online-
världen och ojämlikheten är mer beroende av
strukturerna än av konjunkturerna.

Den demokratiska potentialen kommer således
inte att förverkligas i en nära framtid, utan Internet
kommer att finnas till som ett medium för lärande
och diskussion snarare för rika vita än för de stora
massorna i världen. Enligt Sparks är den politiska
och kulturella nytta som människor får av Internet
närmare sammankopplad med fördelningen av för-
mögenhet och makt än för någon annan kommu-
nikationsteknologis del. Pippa Norris (2000) har å
sin sida observerat att de undersökningar som har
gjorts om utjämning av skillnader i Internetan-
vändning är motstridiga. Å andra sidan ser det ut
som om även lågutbildade, medelinkomsttagare och
kvinnor ökar bland användarna i USA. Det betyder
att kön och etnisk bakgrund inte längre skulle ha nå-
gon betydelse.

Andra undersökningar visar ändå på en motsatt
utveckling och att olikvärdighet som är baserad på
kön, utbildning och etnisk bakgrund ökar. Enligt
dem är det osäkert om skillnaderna utjämnas ens då
Internet har blivit helt vardagligt, eftersom t.ex. de
etniska skillnaderna är mycket bestående och även
kopplade till äldre teknologi. Enligt Norris (ibid.,
första kapitlet) visade det sig att skillnaderna i
Internetanvändning i Europa var störst i några le-
dande informationssamhällen, såsom Storbritan-
nien, Finland och Danmark. En jämförelse av åren
1996 och 1999 visade att den digitala klyftan i Eu-
ropa vidgades under den tiden och att skillnader
som var baserade på inkomst, utbildning, yrkesmäs-
sig ställning och ålder ökade och att bara den köns-
baserade skillnaden minskade. Även Norris konsta-
terade att den digitala klyftan väl kunde förutses och
att den på intet sätt var ny.

Nätet och utvecklingsländerna
De som forskat i de sociala strukturerna är också
ofta intresserade av att jämföra industri- och utveck-
lingsländer. Det är knappast någon överraskning att
skillnaderna mellan olika länder har vuxit, men en-
ligt forskningen är det inte enbart fråga om utrust-
ning, utan t.ex. om lagstiftning. De allt hårdare
upphovsrättsbestämmelserna håller utvecklingslän-
derna borta från informationssektorn och patent-
lagstiftningen identifierar inte ett ägarförhållande
som är baserat på traditionell information, vilket gör
utvecklingsländernas situation sämre på de globala
marknaderna3. Spridningen av Internet kan också
jämföras med spridningen av äldre medier, dvs. tid-
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ningar, radio, television och telefon. Här ser man
ingen skillnad mellan de nya och de gamla medi-
erna, vilket innebär att människor i fattiga länder
huvudsakligen står utanför världens kommuni-
kationsströmmar. Den ojämlika tillgången till Inter-
net speglar snarare den globala olikvärdigheten och
ändrar den inte.

Eftersom användningens utbreddhet är klart be-
roende av bruttonationalprodukt, representerar
Internet i den här slutledningskedjan bara en ny
olikvärdighet i de fattiga nationernas liv. Förutom
tillgång till information råder det också brist på allt
annat, d.v.s. basföda, utbildning och hälsovård. En-
ligt Sparks (2000, 235-238) prognostiserar de eko-
nomiska faktorerna tydligare än någon annan faktor
internationella skillnader i deltagandet i informa-
tionssamhället. Läskunnighet, utbildning och demo-
krati har ingen självständig effekt på utbredningen
av Internet, precis som de inte har haft någon effekt
på spridningen av äldre medier. Skillnaden i fördel-
ningen av radio- och tv-apparater i fattigare och ri-
kare länder har t.ex. inte minskat, trots att motta-
garna är mycket vanligare globalt sett.

Slutsatsen är alltså att olikvärdigheten i Internet-
användningen mellan de fattiga och de rika länderna
inte kommer att försvinna även om allt fler männis-
kor börjar använda Internet. I det första skedet har
möjligheten att använda Internet i själva verket sna-
rare förstärkt den ekonomiska olikvärdigheten än att
utjämnat den. Därför kräver man att den offentliga
sektorn starkt deltar. Behovet är att söka samhälle-
liga mekanismer, med hjälp av vilka teknologin kan
fås också till dem som är för fattiga eller för ut-
slagna för att själva ordna tillträde till nätet.

Norris (2000, andra kapitlet) konstaterar att om
det bara vore fråga om Internet som teknologi,
skulle det vara tillräckligt att öka antalet apparater,
förkovra färdigheterna och förbättra förbindelserna.
Att koppla upp skolor till nätverk och att erbjuda of-
fentliga användningsmöjligheter i fattiga bostads-
områden. Detta i sig gör ingen skada och dessa
användningsmöjligheter kan för stunden erbjuda
hjälp att överbrygga den digitala klyftan. Effekterna
är dock små, eftersom problemet med den sociala
olikvärdigheten är för djupt rotad i samhället. Även
Sparks anser att strävandena i fråga är värdefulla
men menar att de inte har träffat rätt. I ett ojämlikt
samhälle fördelas Internetresurserna ojämlikt, vilket
leder till att den rådande situationen förstärks. Efter-
som social ställning och praxis är inbyggda i
Internet, kan man enligt Sparks endast förverkliga
den demokratiska potentialen till den del det är möj-
ligt att korrigera den sociala ojämlikheten.

III. Informationsstrukturernas och
utslagningens perspektiv

Utgångspunkten för det tredje perspektivet är en
ojämlik social struktur och informationsteknolo-
giernas aktiva andel i fördjupandet och förstär-
kandet av olikvärdigheten. Det kan kallas för
informationsstrukturernas och utslagningens per-
spektiv och en av dess företrädare är Scott Lash
(1994, 2002). I den här granskningen har den regio-
nala utslagningen en central ställning och diskussio-
nen gäller inte enbart Internet utan bredare infor-
mations- och kommunikationsstrukturer.

Utslagningen har under senare tid undersökts ut-
gående från begreppen marginalisering, fattigdom
och underklass (Karjalainen & Seppänen 1998,
Room 1995) och man har vanligtvis inte i samband
med det funderat över informationsteknologins be-
tydelse. Med utslagning avses inte enbart fattigdom,
utan också problem och misslyckanden på flera om-
råden, såsom arbetsmarknaderna, demokratins fält,
välfärdssystemet och inom familjen eller samfundet.
Om ett av de här områdena är svagt borde de andra
kunna kompensera det. Om alla områden är svaga är
det fråga om verklig utslagning. Med fattigdom av-
ses alltså fördelningsförhållanden, med utslagning
även delaktighetsproblem. Det är fråga om med-
borgarskapets dimensioner, liten social aktivitet och
brist på social integration och makt.

Även om utslagningen är ett mångfacetterat fe-
nomen, är dess viktigaste faktor fortfarande arbets-
löshet. Låga löner och atypiska anställnings-
förhållanden är kännetecknande, precis som att pe-
rioder av ekonomisk uppgång inte nämnvärt under-
lättar situationen för dem som marginaliserats
(Wacquant 1996). Utslagningen har blivit regionalt
koncentrerad och till den hör att en del bostadsom-
råden stämplas och invånarna alieneras. Känneteck-
nande för den nya marginaliseringen är också att
den i stället för motstånd leder till symbolisk och
social splittring.

Lash (1994, 2002) granskar i synnerhet diffe-
rentieringen av stadsstrukturen och arbetsfördelning
och tar med informations- och kommunikations-
teknologin. Det är fråga om människornas olika po-
sitioner på nätet och fördelningen av dessa positio-
ner regionalt. I bakgrunden finns sönderfallet av
samhälleliga strukturer, t.ex. fackföreningar och
olika reglerande institutioner, och i med det en
ökande individuell handlingsfrihet. Förändringen
gäller alla samhällsklasser, men det är bara i fråga
om underklassen som det inte uppstår motsvarande
informations- och kommunikationsstrukturer i stäl-
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let för dessa. Med underklass avser Lash (1994) den
klass, som placerar sig under arbetarklassen och
som förutom de ”fattiga i ghettona” även innefattar
en stor del av ”den uteslutna tredjedelen” i
informationssamhället. De samhälleliga strukturer-
nas sönderfall leder i ghettona inte till individualise-
ring utan till anomi och brist på reglering, vilket kan
ses i att unga bildar gäng samt i rasistiskt våld.

Lash indelar stadsrummet i levande, döda och
vilda områden. Att stanna i de döda eller vilda för-
orterna innebär samtidigt att man stannar utanför
informationsstrukturerna och att man förlorar med-
borgarskapet politiskt och kulturellt sett. Då alltså
över- och medelklassen hittar sin plats och sina
möjligheter på nätet, går det inte lika bra för under-
klassen, utan den faller i stället utanför det nätverks-
baserade medborgarsamhället. Denna underklass
har nästan inga möjligheter att påverka de lösningar
som gäller den och inte heller de stora samhälleliga
riktlinjerna. Medlemmarna i underklassen anses inte
heller vara egentliga konsumenter eller medborgare.

Ojämlikheten blir strukturell då å ena sidan
”informationseliten” befäster sin ställning med hjälp
av teknologin och de marginaliserade grupperna å an-
dra sidan blir utanför det relevanta deltagandet. Med-
borgerliga rättigheter såsom jämlikhet inför lagen,
politiska rättigheter och välfärdssamhällets sociala
rättigheter, blir till rättighet att delta i informations-
och kommunikationsstrukturerna. I dessa förhållan-
den fråntas den nya underklassen såväl sina medbor-
gerliga rättigheter som sina skyldigheter och medbor-
garskapet blir till sin natur snarare kulturell än sam-
hällelig.

Även Manuel Castells (2000, 367-391) hänvisar
till den regionala dimensionen och kallar processen
för uppkomsten av den fjärde världen. Då kapitalets,
arbetets, informationens och marknadernas nätverk
förenar funktioner och platser världen över med var-
andra, utesluter de samtidigt de områden som inte
har något värde för den globala ekonomin. En följd
av detta är att delar av samhället, områden i städer,
regioner och hela länder ställs utanför och saknar
ekonomisk betydelse. Castells behandlar också so-
cial utslagning, dvs. att stora grupper blir obehöv-
liga ur systemlogikens perspektiv. Det är inte nöd-
vändigtvis fråga om massarbetslöshet, utan mer om
arbetets karaktär, lön och anställningsförhållanden.
Allt fler måste åka runt efter tillfälliga jobb med li-
ten kontinuitet. Lash och Castells talar inte om en
digital klyfta och ger inte heller rekommendationer
för hur den ska utjämnas. Lash har snarare strävat
efter att visa på motkrafter och -tendenser och
Castells är i sin tur mycket försiktig i sina förslag

och hoppas främst att hans forskning ska väcka
människor till handling.

IV. Moderniseringens och kapitalismens
perspektiv
Det fjärde granskningssättet är en fortsättning på fö-
regående och samtidigt en utvidgning av det. Om
man vill ha en fullständig klarhet i informations-
teknologiernas roll, måste man fråga efter orsakerna
till dess uppkomst. Till slut kommer man alltså till
det moderna samhällets stora utvecklingslinjer och
till frågan om förhållandet mellan moderniseringen,
kapitalismen och informationsteknologin.

Nätet och moderniseringen
Vilkendera förklarar nätets uppkomst och existens
bättre, moderniseringen eller kapitalismen? Det är
naturligtvis svårt att skilja deras effekter från varan-
dra, eftersom de uppträder invävda i varandra, men
det finns ändå alla skäl att ställa frågan. Enligt Jan
van Dijk (1993; 1999, 20-23) finns det en koppling
mellan modernisering och informationsteknologi,
eftersom näten hjälper till att styra och organisera
mycket komplexa moderna samhällen. Information-
ens och kommunikationens tillväxt förklaras bl.a.
med att arbetsfördelningen och differentieringen
ökar, att ekonomin och kulturen rationaliseras samt
med social och kulturell individualisering.

Det industrialiserade systemet är allt mer bero-
ende av kommunikationsnätverk för styrning och
övervakning av produktion, distribution och konsum-
tion. Efter andra världskriget utklassade datorn byrå-
kratin, som dittills varit förhärskande som kontroll-
teknologi. Då produktionen gick in i en kris och det
uppstod proppar, tog man i bruk informations- och
kommunikationsteknologin vid styrning och över-
vakning. Vid rationaliseringen av ekonomin är det
åter fråga om effektivisering och även där har
informationsteknologin varit till hjälp. Tack vare au-
tomationen kan människoarbete allt mer ersättas med
maskiner och dessutom har informationsteknologin
hjälpt till att göra hierarkin i organisationerna lättare
och att förenkla materiella och andra strömmar.

I västländernas sociala struktur har det enligt van
Dijk också inträffat en genomgripande förändring
då de traditionella samfunden har försvunnit och det
i stället för dem har uppstått allt mer selektiva sam-
fund och spridda sociala nätverk. Det är fråga om en
utvidgning av privatiseringen och att informations-
och kommunikationsteknologin har kommit som ett
svar på såväl mänsklig kontakt som rationalisering
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av produktionen. Nätet är alltså kopplat till moder-
niseringen på två sätt: det har blivit ekonomins och
förvaltningens nya organisationsgrund och är samti-
digt ny förmedlare för det sociala livet och för
kommunikationen.

Nätet och kapitalismen
Om moderniseringen förklarar nätets uppkomst, för-
klarar kapitalismen dess verkningar. Graham Mur-
dock (1993) har frågat vilkendera som har haft en
större inverkan på den västerländska utvecklingen,
kapitalismen eller moderniseringen och tror själv att
det är kapitalismen. Då man ser till ekonomin är det
lättare att förstå nätets effekter först då rationalise-
ringen förenas med global konkurrens och kapitalis-
tisk strävan efter vinst.

Såväl Lash (2002) som Castells (2000) har be-
handlat den globala ekonomiska ordningen. Lash be-
skriver den som informationalistisk, men samtidigt
mer kapitalistisk än någonsin. Ackumuleringen av
kapital innebär samtidigt en ackumulering av infor-
mation och informationens transformation till ”histo-
riens motor”. I det här produktionssättet bestäms
olikvärdigheten inte så mycket av produktionsförhål-
landen mellan företag och arbetstagare som av
informationsströmmarna och -strukturerna, och mer
centralt än utsugning blir uteslutning. Castells kon-
staterar å sin sida att följderna av den globala
kapitalismen för den sociala jämlikheten är uppen-
bara även om de är komplicerade. Kännetecknande
för det nya systemet är den växande polariseringen,
den samtidiga tillväxten i både den sociala skalans
topp och botten. Det är en följd av differentieringen
av arbetskraften till å ena sidan produktiv arbetskraft
och å andra sidan ersättbar arbetskraft. I samma rikt-
ning verkar också individualiseringen av arbetskraf-
ten, vilket försvagar den kollektiva organisationen
och den gradvisa förstörelsen av välfärdsstaten, vilket
tar bort skyddsnätet av de fattigaste.

Ökningen av ojämlikheten och polariseringen är
inte oundviklig och den kan bekämpas med genom-
tänkta offentliga åtgärder. Enligt Castells (se även
2001, 247-271) hör ojämlikhet och polarisering
ändå till den informationalistiska kapitalismens dy-
namik och förstärks om man inte vidtar medvetna
motåtgärder. Gränsen mellan överlevnad och utslag-
ning är allt diffusare för en allt större mängd män-
niskor i alla samhällen. De kapitalistiska samhäll-
enas styrka utvecklad under den industrialiserade ti-
den bestod av ett brett och stabilt mellanskikt. Då
skyddsnätet har förlorats under den period som föl-
jer på välfärdsstaten och den kontinuerliga uppdate-
ringen av de färdigheter som behövs i arbetet inte

lyckas, faller människorna av konkurrensen och slu-
tar i en neråtgående social cirkel. Utslagnings-
processerna gäller inte enbart dem som är i ”en
verkligt ogynnsam ställning” utan också alla dem
vars liv har blivit en kamp mot att bli värdelös och
falla ner till underklassen.

Castells konstaterar att de grundläggande sociala
klyftorna under informationens tidevarv är arbets-
kraftens interna differentiering i informationella
producenter och lättersättlig allmän arbetskraft och
den sociala uteslutningen av ett betydande samhäl-
leligt segment. Detta segment består av individer
som anses vara odugliga och vars värde som arbets-
tagare och konsumenter har slutanvänts.

Hur ska diskussionen kring digital
divide utvärderas?
För att bringa klarhet i de olika synsätten kommer
jag för det första att relatera dem till retoriken kring
informationssamhället och för det andra till erfaren-
heterna i ett litet nordiskt land, som strävar efter att
vara föregångare i den informationsteknologiska ut-
vecklingen. De olika synsätten kommer att behand-
las som idealmodeller, lösgjorda från respektive för-
fattare och kommer att placeras in i moderniserings-
diskursen.

Jag sammanfattar först kort likheterna, skillna-
derna och särdragen i de olika synsätten. Gemensamt
för dem alla är att det i teknologianvändningen idag
finns tydlig olikvärdighet, däremot skiljer de sig när
det gäller synen på hur allvarligt problemet är. I fokus
för det första synsättet är Internet, i vars användning
man har konstaterat klara, men mer konjunktur-
beroende och strukturella skillnader. Enligt det är de
föreslagna åtgärderna kortvariga och riktas i synner-
het på en ökning av utrustning, utbildning och rele-
vanta innehåll. I fokus för det andra synsättet står
också Internet eller i Sparks termer Internetresurser.
Där anses ojämlikheten vara strukturell och obero-
ende av konjunkturerna. Därför är inte heller rekom-
mendationerna småskaliga utan det är snarare fråga
om ett krav som är inriktat på att avskaffa de grund-
läggande samhälleliga olikvärdigheterna.

Det tredje och det fjärde synsättet är kopplade
till varandra, men i det fjärde synsättet dyker man
bara djupare ner i det moderna samhällets utveck-
lingstrender. Kärntanken är densamma som i det an-
dra synsättet, dvs. att den ojämlikhet som är kopplad
till användningen av teknologi är strukturell. Dess-
utom anses informationsteknologin ytterligare för-
djupa den redan existerande ojämlikheten och också
skapa ny. Då man utreder orsakerna till utveck-
lingen kommer man till såväl moderniseringen som
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kapitalismen. Rekommendationerna, om någon vå-
gar ge dem, är radikala: avskaffa den globala kapita-
lismen (Chossudovsky 1999).

Det teknokratiska synsättet är huvudsakligen ett
resultat av informationssamhällets ’projekt’ i sig
och bekräftar således det. De övriga tre synsätten är
motargument till retoriken kring informations-
samhället och är kritiska till projektet. De ser
informationssamhället snarare som en ideologisk
konstruktion än som ett empiriskt fenomen (se t.ex.
Garnham 2000). Den sociala strukturens synsätt
ifrågasätter informationsteknologins autonomi som
samhällelig kraft och betonar i stället andra faktor-
ers roll i den samhälleliga utvecklingen.

De åtgärder som föreslås av de olika synsätten
skiljer sig delvis beroende på hur de definierar tekno-
logi. När horisonten expanderar från institutionella
arrangemang till hela det ekonomiska systemet och
moderniseringsprocessen, utvidgas också definitio-
nen av teknologi från Internet till hela informations-
och kommunikationsstrukturen. Olika konceptua-
liseringar resulterar sålunda i olika sätt att förstå
subjektet. Digital divide kan uppfattas som ett allvar-
ligt socialt problem eller som en tillfällig olägenhet,
beroende på de grundläggande konceptuella valen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ju
bredare perspektivet är, desto allvarligare är tonen
och desto mer alarmerande är framtidsutsikterna.
Förutom det första perspektivet framför de alla an-
dra starka argument för att de digitala klyftorna och
den samhälleliga ojämlikheten kommer att bestå. De
pekar på att vi borde sträva efter radikala politiska
förändringar om vi vill bibehålla samhällsordningen
och tillräckliga välfärdsarrangemang.

Ett litet nordligt land
Vad berättar Finlands erfarenheter om hur giltiga
dessa synpunkter är – förstärks de mer optimistiska
eller pessimistiska synsätten? Då man utvärderar de
finländska erfarenheterna är det väsentligt att se på
hur kraftig olikvärdighetsutvecklingen har varit un-
der de senaste åren. Situationen är inte entydig, efter-
som statistiken visar att de regionala skillnaderna på
senare tid har minskat då det gäller nätets spridning
och användningen av det och att kvinnorna har gått
förbi männen i många åldersgrupper då det gäller an-
vändning av Internet och e-post. (Nurmela et al.
2002; On the road to the Finnish Society III). Det ser
också ut som om åldern på de små hushållen i gles-
bygden och låga inkomster förklarar en stor del av de
nuvarande skillnaderna. Att bli utanför teknologin ser
i Finland inte ut att vara ett stort problem och detsam-
ma gäller också det övriga Norden (Nordic Informa-

tion Society Statistics, 2002). Sett ur en begränsad syn-
vinkel så torde allt vara förhållandevis väl i landet.

Sett ur ett bredare perspektiv är det inte nödvän-
digtvis så. Statistiken visar att inkomstskillnaderna
växte systematiskt från mitten av 1990-talet och sex
år framåt (Statistikcentralen 2002). Å andra sidan är
det inte helt klart hur bra t.ex. Lashs underklass-
begrepp fungerar i våra förhållanden. I Finland har
man försökt förhindra regional differentiering med
politiska åtgärder, men trots det förekommer det an-
samlingar av sämre lottade på samma sätt som fat-
tigdom i någon mån går i arv. Det syns ställvis i
stadsbilden och en hel stadsdel har kallats för ett
öppenvårdsområde. Det finns bostadsområden som i
medeltal har fler arbetslösa, sådana som lever av
utkomststöd och totalt utslagna, dvs. människor som
på inget sätt kan fås tillbaka i samhället.

För en del av dessa människor har informations-
teknologin ingen betydelse, för andra har den det, vil-
ket berättar om hur svåra klassificeringarna är. Grän-
serna går inte på något självklart sätt mellan grup-
perna utan delvis inom dem. Även om skillnader som
gäller spridningen av teknologin har minskat, berätti-
gar det inte att som Castells och Himanen (2001) tala
om den finländska modellen, där man på ett lyckat
sätt kombinerat välfärdsstaten med ett rättvist infor-
mationssamhälle. Bakom statistiken finns det många
människor som förhåller sig cyniskt eller tvivlande
till utvecklandet av informationssamhället.

Castells syn på den nya globala ordningen får re-
spons också i Finland. Enligt beskrivningen har mil-
joner människor världen över ständigt korta jobb,
inget jobb alls eller s.k. grå arbeten. Sannolikheten
för kriser i familjer ökar i och med att man förlorar
en fast anställning och till följd av många arbets-
tagares svaga förhandlingsposition. Många av dessa
kriser är sammankopplade och leder in på en
utslagningscirkel, dvs. med Castells ord i ”den
informationella kapitalismens svarta hål”, från vilka
det statistiskt sett är svårt att rymma.

Därför borde den finländska modellen hellre för-
stås som ett ideal, som någonting man strävar efter.
Den finländska modellen visar snarare att det i vissa
förhållanden inte nödvändigtvis är teknologin i sig
själv som är ett hinder utan att orsakerna till utslag-
ningsutvecklingen ligger mycket djupare. Problemet
ligger mer i det ekonomiska systemet än i teknolo-
gin, eftersom kapitalismen i sin nuvarande form i
hög grad definierar nätanvändningen och dess sam-
hälleliga följder. Även om den samhälleliga pola-
riseringsutveckling som Lash och Castells beskriver
ännu inte syns väldigt tydligt t.ex. i Norden, förkla-
rar den sannolikt mycket av den globala svallningen
och osäkerheten.
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Vad kommer sen?

Nätet är alltså med och skapar olikvärdighet, men
dess existens behöver nödvändigtvis inte leda till att
de samhälleliga klyftorna fördjupas. Vad kan vi då
kräva eller göra? Utgångspunkt är tanken om att nä-
tet inte bara är ett medium bland andra utan att det
är både ett medium och en del av tidens infrastruk-
tur. Som en sådan helhetsteknologi har den ound-
vikligen följder som går i många riktningar och som
ibland också är motsatta. Då man granskar teknolo-
gin ur ett bredare perspektiv är det ofta bättre att tala
om informations- och kommunikationsstrukturer än
om Internet. Då beaktar man hela samhället. Borde
då en kommunikationsforskare vara intresserad av
ett så brett perspektiv och ta ansvar för det? Abso-
lut. I den här situationen är det viktigt att skaffa sig
en helhetssyn på informations- och kommuni-
kationsstrukturen och de teknologiska följderna ef-
tersom det är fråga om ett brytningsskede.

Även om den digitala klyftan skulle krympa med
tiden, är det naivt att tro att teknologin skulle ta bort
grundläggande sociala ojämlikheter som är med-
födda genom hela det postindustriella samhället. De
stora skillnaderna är ett faktum i hela världen: de
500 miljoner afrikaner som bor söder om Sahara har
tillgång till 14 miljoner telefonlinjer, dvs. färre än
på Manhattan eller i Tokyo. I Afrika finns det 17 ra-
dioapparater per 100 människor och 5 tv-apparater.
Utgående från detta verkar det osannolikt att den
globala digitala klyftan skulle försvinna i en nära
framtid.

Eftersom nätet är tidens allmänmedium, går det
inte att stanna utanför – inte här och inte i u-län-
derna. Även om det kan verka motsägelsefullt så är
ändå kravet på lika användningsmöjligheter för alla
viktigt och där är också de smalare samhälleliga
programmen nyttiga. Världen är å ena sidan tudelad,
som i Sparks beskrivning, men å andra sidan mycket
mer nyanserad. Eftersom social förändring alltid är
möjlig i någon mån, kunde vi påverka situationen
mycket mer målmedvetet. Det vore viktigt att ut-
veckla sådana fria och öppna system som skulle
gynna ”delandets politik” i stället för ”ägandets po-
litik” (t.ex. Vaden & Stallman 2002).

Fusionen mellan mobiltelefoner och Internet kan
komma att forma en radikalt annorlunda bas för nät-
användningen än vi hittills varit vana vid. Eftersom
Internet är en social teknologi, som tar åtminstone
en del av sin form från de dagliga användnings-
mönstren kan det, som Sparks (2000) säger, socialt
’uppfinnas på nytt’. Det är uppenbart att denna om-
formning kan ta sig diametralt olika uttryck, såsom
privata kommersiella intressen eller ett delat gemen-

samt bästa, beroende på de rådande samhälleliga
krafterna. I synnerhet kunde de fattigare länderna
dra nytta av en fusion av mobiltelefonen och
Internet, förutsatt att en mycket större vikt fästs vid
de verkliga behoven och önskemålen i dessa länder.
Det som är väsentligt är utvecklingen av nya små-
skaliga mjuk- och hårdvarulösningar. För tillfället
ser det ut som om innehållet förblir en utmaning,
medan förbindelserna klart kan utvidgas. Förutom
innehållsproduktionen gäller det också andra områ-
den såsom mångfalden av språk och frågor kring co-
pyright och immateriella rättigheter.

Det finns inte heller skäl att se människorna i de
fattiga länderna som oförmögna att använda digital
teknologi. Redan för några år sedan fanns det
Internetkiosker i Gambia i Västafrika, där männis-
kor kunde hålla kontakt med sina släktingar i Eu-
ropa och USA. På plats fanns enligt gammal afri-
kansk sed en skrivare som förmedlade budskapet
om sändaren själv inte kunde läsa eller skriva.
Också i Peru, i Limas slumkvarter, har man grundat
försäljningsstånd, där man kommer in på nätet till
priset av en bussbiljett. Statistiken och struktur-
granskningen når inte alltid den mänskliga upple-
velsen särskilt väl och t.ex. de somalier som bor i
Finland kan samtidigt vara utomstående i det här
samhället men ändå aktiva inom sitt eget samfund.
Somalierna utnyttjar nätet väl för sin interna kom-
munikation såväl i Finland som utomlands och är på
så sätt inte utslagna.

I u-länder och i avlägsna och fattiga områden
ligger de digitala nätverkens demokratiska potential
i synnerhet i att förstärka de organisatoriska kopp-
lingarna och nätverkskapaciteten och förbättra till-
gången till information och kommunikation. I det
här avseendet är diskussionen kring det offentliga
rummet och utvecklingen av tillämpningar med öp-
pen källkod väsentliga, eftersom kostnaderna för att
skapa informationsstrukturer är ett inbyggt hinder.
Fri programvara och tillämpningar med öppen
källkod kan skapas på jämlik grund, medan det nu
inte finns några tillgängliga alternativ alls (t.ex.
Rajani 2003). Viktigt är att när dessa apparater och
tillämpningar introduceras i utvecklingsländer, kan
deras värde kanske också förstås bättre i teknolo-
giskt framstående länder.

Nätet sprids och ändrar världen oberoende av om
man gör medvetna ansträngningar uppifrån eller
inte. Dessa ansträngningar behövs ändå om man
oroar sig det minsta för ojämlikhet.

Även om världens olika delar skiljer sig från var-
andra i många avseenden, har de ett gemensamt: det
är människornas möjlighet att stärka kontrollen över
sina livsvillkor som står på spel, inte teknologin i sig.
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Noter

1. http://www.oskut.net/svenska.html
2. eLearning Action Plan (2003)

http://www.elearningeuropa.info/
3. Brendan Scott: Copyright in a Frictionless World http:/

/www.firstmonday.org/issues/issue6_9/scott/
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