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För att förhindra en digital klyfta räcker det inte med satsningar på ny teknik - människor måste 

också få redskap för att klara att bygga kunskap i en ny digital omvärld, skriver Sanna Ulfsparre. 

Vi är sedan flera decennier mitt i ett teknologiskt skifte i klass med den industriella revolutionen. Den 

digitala, datoriserade informations- och kommunikationstekniken är en del av vad det innebär att 

leva i vårt samhälle i dag. Den som inte vill eller kan ta del av tekniken måste ändå förhålla sig till den 

när allt mer kommunikation, allt fler samhällsfunktioner och tjänster sköts via nätet. 

För den som har åtkomst till och kan hantera tekniken ger tillgången till information, tjänster och 

sociala sammanhang många fördelar. Men för den som av olika anledningar inte har tekniken till sitt 

direkta förfogande blir det alltmer krångligt att ta del av samhällets infrastruktur - till exempel att 

söka bostad, uppfylla arbetsförmedlingens krav eller kontakta vården. Den obalans i resurser och 

tillgänglighet som uppstått brukar kallas för the Digital Divide, eller den digitala klyftan. 

Tanken om den digitala klyftan är på sitt sätt mycket solidarisk, den motiverar och betonar vikten av 

att hitta strategier för att bygga broar. Å ena sidan handlar det om att behålla telefontider, 

besökstider och traditionell papperspost vid sidan av andra tekniska lösningar. Å andra sidan gäller 

det att öka tillgängligheten, till exempel genom offentlig, gratis tillgång till teknik och uppkopplingar - 

inte sällan via det lokala biblioteket. 

På ett mer akademiskt plan används begreppet för att ställa frågor om hur tillgången ser ut och 

varför. Det är en fråga om makt och om möjligheter. 

Men begreppets bokstavliga fokus på det digitala kan också vara bedrägligt. Det är lätt att fastna vid 

det tekniskt specifika, eftersom det är det nya, det snabba, i någon mån det materiella. Men det 

räcker inte. Den digitala klyftan handlar också om det teknologiska, om vem som har förmågan att 

använda tekniken. Då handlar det inte bara om att kunna dubbelklicka eller skicka mejl, det gäller att 

kunna navigera på nätet, hitta och bedöma information, hantera överflödet, fokusera, bygga ny 

kunskap och ta sig vidare. Att göra tekniken till sitt eget redskap i stället för att bli styrd av den. 

Tekniken må vara relativt ny, men vi är fortfarande människor och det är vi som ska fylla den med 

mening, syfte och uttryck. Precis som när vi målade med blod och jord i grottorna i Lascaux, som när 

vi uppfann de olika skriftspråken och byggde de första städerna, som vi gjorde i mötet med 

Gutenbergs tryckpress. Som vi ständigt gör i alla former av konst och kommunikation. Tekniken är 

verktyget. Kulturen är uttrycket. 

Därför räcker det inte med att se hur många som är uppkopplade och tro att det är nog för att 

överbrygga de digitala klyftorna i samhället. Men komplexa färdigheter är inte lika lätta att mäta. 

Kanske är det därför som politiska och strategiska beslut som påverkar dessa klyftor ofta framstår 

som motsägelsefulla, när det satsas på teknik men samtidigt sparas på sådant som utvecklar 

människans förmåga att fullt ut använda den. 

För det finns en koppling mellan teknisk utveckling och samhällsutveckling där kulturen spelar en 

avgörande roll. Det är genom kulturen, genom våra delade symbolsystem, som vi formulerar mening. 

Det är så vi kommunicerar utåt, med varandra, och inåt, med oss själva. Genom att lära känna och 

fördjupa oss i kulturella uttryck lär vi oss efter förmåga allt från att förstå och följa avancerade 

resonemang till att analysera och läsa mellan raderna" - nödvändigheter för det kritiska tänkandet. 



 

Den mer abstrakta klyftan handlar om att utveckla och integrera detta med sitt teknologiska 

kunnande. 

Samtidigt finns ett förakt mot kultursektorn, kulturen ses som konkurrerande med välfärden i stället 

för som en del av den. Det är inte så konstigt. Tanken på "finkulturen" ger många en känsla av hot 

och äckel då den i generationer, inte sällan rättmätigt, har uppfattats som en form av förtryck och 

disciplinering, eller som en symbol för fråntagande och ojämlikhet. 

Denna typ av förakt kan inte annat än förstärkas av en fördelningspolitik som utifrån sett skickar 

tydliga signaler om vilkas behov som ska tillgodoses, vilkas uttryck som ska få genomslag och vilka 

former som ses som goda nog. Vem som får sjunga och vem som inte ska ta sig ton. Vilka gräsrötter 

som ska vattnas och vilka som kan gallras bort. 

Det är mot denna bakgrund som vi måste se krympande statliga kulturmedel till regionerna. 

Centraliseringen. Nedläggningen av hundratals biblioteksfilialer landet över sedan 90-talet. De 

avvecklade TT-redaktionerna i vad som lite nonchalant kallas för Norrland - som vore landsändan en 

enhet mest intressant för råvaruproduktion, vilken därför kan lämnas utan röst och uttryck. 

Det är i det sammanhanget vi hör uttalanden om att "stockholmare" skulle vara smartare än 

"lantisar". Kombinerat med det kortsiktiga ekonomiska argumentet om att kultur är underhållning 

och därför försumbart, något som begripligt nog kan kännas acceptabelt i utbyte mot telefon, 

ambulans, post, skola, vård och snöskottning för den som redan är försummad. 

Men för den som inte självklart har med sig de kunskaper och förmågor som krävs innebär det 

rådande klimatet ett växande underläge. Och det är lätt att drunkna: Den som väl har utrymmet och 

redskapen får ofta inte tillräckligt med tid och tystnad för att tänka. 

På papperet ser läget bra ut när det gäller de digitala klyftorna. Allt fler är uppkopplade och 

spenderar allt mer tid med sin dator, sin läsplatta, sin smarta telefon. Men den tekniska revolutionen 

innebär att centrala värderingar vars innehåll länge har setts som passiva självklarheter lyfts till 

diskussion. 

Innebörden i storheter som demokrati, integritet, upphovsrätt och yttrandefrihet omförhandlas. De 

tekniska system som byggs nu lägger i sig själva grunden för kommande informations-, 

kommunikations- och maktstrukturer. Vi är mitt i en process då vi påtagligt formar villkoren för vårt 

framtida samhälle. Ska det samhället fortsättningsvis vara demokratiskt kan vi inte nöja oss med 

status quo. 
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