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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to study why the concept of digital 
competence previously has been frequently addressed in Swedish 
politics, and to examine possible connections to the related concepts 
information literacy and media and information literacy (MIL). These 
inquiries have been studied using Carol Lee Bacchi’s methodological 
approach to policy analysis to, with basis in Foucaldian post-structuralist 
discourse analysis, study representations of the problem present in a 
public investigation, presented by the Digitization Committee regarding 
digital competence (SOU 2015:28). In order to perform a discourse 
analysis according to Bacchi’s methodology, elements from both 
Foucault’s archeology and genealogy have been used to examine the 
discursive formations of digital competence. Apart from the public 
investigation issued by the Digitization Committee, other relevant 
documents have been studied. The Media public investigation (SOU 
2015:94), the Government’s Digitization Strategy (N2017/03643/D) and 
the National IT Strategy for the Swedish School System (U2017/04119/
S) have been examined, in search for competing discourses regarding 
digital competence.  

 The results of the study show that digital competence has been frequently 
issued in Swedish politics in regard to its part of hegemony discourse and 
therefore to its prominent position in the economics- and technology 
discourse. Connections to the related concepts information literacy and 
media and information literacy are identified in their part of a competing 
humanistic and sociological discourse, and their power and potential to 
rephrase hegemony discourse, regarding the concept of digital 
competence.  

Nyckelord: digital kompetens, Michel Foucault, Carol Lee Bacchi, diskursanalys, 
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Snow warned in the 1950s against separating technology and culture. This would 
lead to technology developing into a form of rationality with a basis in science 

without cultural knowledge and that cultural analyses in the fields of the humanities 
and social science lacked technological knowledge[…]. (Snow, 1959, refererad i 

Søby, 2008, s. 124) 



1 Inledning och problembeskrivning 

De senaste årtiondenas samhällsutveckling med fokus på digitalisering inom 
biblioteksverksamhet och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, har 
inneburit stora förändringar inom området. Digitaliseringen har medfört att begrepp 
som digital kompetens, och frågan hur etablerade institutioner ska arbeta för att stärka 
denna kompetens hos medborgarna, har hamnat på den politiska agendan. Digital 
kompetens har således under de senaste årtiondena kommit att bli ett frekvent 
förekommande begrepp inom olika politiska instanser, allt eftersom den digitala 
utvecklingen fortsätter inom olika samhällsområden, vilket innebär ökade krav på 
människor att hantera och utvärdera digital information (se Bawden & Robinson, 
2012).  

Ett exempel på ämnet digital kompetens och dess aktualitet och relevans i dagens 
samhälleliga kontext går att se i och med innebörden av den senaste 
budgetpropositionen för 2018  (prop. 2017/18:1), där regeringen i pressmeddelandet 1

250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet (2017-09-15), skriver att biblioteken 
ska tillföras 25 miljoner kronor årligen under tre år. Detta initiativ ska enligt 
pressmeddelandet Digtial satsning på biblioteken för stärkt källkritik (Regeringen,
2017-09-13) ha syftet att bland annat ”[…]förbättra förutsättningarna för ökad digital 
kompetens och att stärka förmågan till källkritik” (ibid.). Kulturminister Alice Bah 
Kuhnke hänvisar i pressmeddelandet denna satsning till diskussionerna kring problemet 
med att människor idag blandar ihop åsikter med fakta och pekar på bibliotekens 
viktiga roll i arbetet med att öka det källkritiska tänkandet (ibid). Diskussioner kring 
ensidig och vinklad information på nätet har vidare inneburit ett ökat fokus på digital 
kompetens och medie- och informationskunnighet, och inom denna inriktning finns 
tankar kring hur kommersialiserad och ensidig informationstillgång får allt större 
utrymme i informationsflödena och risken att det demokratiska samtalet påverkas 
negativt (se Carlsson, 2014).  

Till denna problematik kommer de skillnader i människors kunskaper gällande 
handhavande av digitala tjänster och verktyg, vilket ofta benämns i termer som den 
digitala klyftan. De skilda förutsättningarna hos olika grupper i samhället att ta del av 
digital information och det nya medielandskapet, kan i förlängningen sägas riskera att 
leda till ett splittrat samhälle och därmed problem för demokratin (Se Strömbäck, 
2015). Den här typen av problematik, som aktualiseras i och med att den större delen 
information idag tillgängliggörs digitalt, har sedan tidigare tagits upp av flera forskare 
och Paul Gilster påpekade redan i sin bok Digital literacy från 1997, att det då nya 
Internetlandskapet skulle kunna öppna upp för problem med desinformation, i takt med 
att allt fler informationskonsumenter även blir egna producenter av information 
(Gilster, 1997).  

Den politiska frågan gällande digital kompetens har innan regeringens aktuella 
budgetproposition (prop. 2017/18:1), varit ett förekommande ämne för utredningar i 
Sverige, och i och med digitaliseringens inverkan inom de flesta samhällsområden, har 

 Tillgänglig https://www.regeringen.se/4a6e13/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/1

budgetpropositionen-for-2018-hela-dokumentet-prop.-2017181.pdf
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också begreppet blivit relevant inom flertalet olika politiska instanser. Inom svensk 
politik har det således funnits intresse av att lyfta fram och utreda digitaliseringens 
påverkan på individ och samhälle och år 2012 tillsattes den statliga utredningen 
Digitaliseringskommissionen av dåvarande regering. Kommissionen ålades uppdraget 
att verka för att de it-poltiska målen i It i människans tjänst - en digital agenda för 
Sverige (2011/342/ITP) uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs 
(ibid.). Digitaliseringskommissionen skulle arbeta efter detta uppdrag till den 31 
december 2015, men fick uppdraget förlängt till den 31 december 2016. Detta enligt 
tilläggsdirektiv att redovisa kunskapssammanställningar om digitaliseringens effekter 
på samhället och individen, samt stödja regeringens arbete i digitaliseringsfrämjande 
frågor (dir. 2015:123). Digitaliseringskommissionen publicerade år 2015 
delbetänkandet Gör Sverige i framtiden - digital kompetens (SOU 2015:28), där frågan 
om digital kompetens lyfts fram som ett viktigt område inom många samhällssektorer 
och som en färdighet som behöver utvecklas och stärkas hos befolkningen (SOU 
2015:28). År 2016 lade Digitaliseringskommissionen fram sitt slutbetänkande För 
digitalisering i tiden (SOU 2016:89), och kommissionens uppdrag var därmed avslutat. 
Digitaliseringskommissionens ålagda uppdrag att verka för att de it-politiska målen 
uppföljs och att regeringens ambitioner inom området fullföljs, innebär att utredningen 
kan anses vara en central del i statens arbete för att verka för frågor om digital 
kompetens. 

De satsningar som har genomförts inom politiken gällande digital kompetens är således 
omfattande och ämnet är intressant att sätta i relation till de färdigheter som särskilt  
inom biblioteks- och informationsvetenskapen har benämnts informationskompetens. 
Detta då begreppet informationskompetens, till synes, inte har erhållit en idag lika 
framträdande position i den offentliga debatten, som begreppet digital kompetens. För 
att skapa förståelse för rådande samhällsdebatt gällande digital kompetens och för 
biblioteks- och informationsvetenskapens roll i kontexten av detta begrepp, blir det 
intressant att studera hur begreppet har kommit att erhålla en sådan framträdande 
position på den politiska agendan, vilket föranleder en studie om digital kompetens och 
utifrån ett kritiskt perspektiv studera föreställda diskurser kring detta begrepp.  

1. 1 Syfte och frågeställningar  

Mot bakgrund av den i inledningen presenterade problembeskrivningen är studiens 
syfte att ge kunskap om varför digital kompetens ofta har adresserats inom svensk 
politik, samtidigt som begrepp som informationskompetens och medie- och 
informationskunnighet till synes inte erhållit ett lika stort utrymme. Detta genom att 
studera hur begreppet framställs i ett urval politiska dokument, med huvudsakligt fokus 
på Digitaliseringskommissionens delbetänkande SOU 2015:28. Den övergripande 
målsättningen syftar till att ge ökad förståelse för var vi befinner oss idag, avseende 
aktuella teknologiska förändringar i informationsåtkomst och arbetet med 
informationskompetens, samt vad detta kan komma att innebära för forskningsområdet 
biblioteks- och informationsvetenskap och yrkesverksamma inom biblioteksverksamhet 
idag och i framtiden. För att uppnå studiens syfte och övergripande målsättning är två 
frågeställningar i fokus för uppsatsen: 
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• Varför har digital kompetens blivit en politisk fråga och vad styr detta fokus på digital 
kompetens i politiska dokument? 

• Vilken innebörd tillskrivs begreppet digital kompetens i de politiska dokumenten och 
vilka kopplingar finns till begreppen informationskompetens och medie- och 
informationskunnighet?  

Den första frågeställningen berör det politiska fokus som går att se i och med det 
utrymme som begreppet digital kompetens ges i det offentliga samtalet och vad som 
föranlett att begreppet hamnat i centrum för politisk debatt och därtill vilka delar av 
begreppets betydelse som premieras. I frågan om digital kompetens som ett 
kunskapsområde hos befolkningen som anses behövas förbättras, är det intressant att se 
till vilka incitament som föranleder ett sådant behov av kompetensutveckling och vilka 
styrningsmekanismer som påverkar problemrepresentationen. För att studera 
bakgrunden till frågan om digital kompetens och dess framskjutna betydelse idag i och 
med Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör Sverige i framtiden - digital 
kompetens (SOU 2015:28) och andra för studien relevanta politiska dokument, finns 
det ett intresse av att mer ingående studera detta begrepps uppkomst och innebörd. 
Genom att analysera Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) är 
förhoppningen att med diskursanalytiska verktyg, studera underliggande strukturer och 
maktrelationer som har frambringat begreppets uppkomst och betydelse idag.  

För den andra frågeställningen är det av vikt för studien att särskilt studera det samband 
som finns mellan informationskompetens, och de senare tillkomna begreppen medie- 
och informationskunnighet och digital kompetens. I uppsatsen är ett perspektiv att 
identifiera åtskillnader i innebörden av begreppen och att genom att studera politiska 
dokument, analysera vilka strukturer som har möjliggjort för att digital kompetens 
kommit att erhålla en mer framskjuten position inom det politiska området. I analysen 
av relationer mellan dessa begrepp kommer därtill bland annat Medieutredningens 
delbetänkande Medieborgarna och medierna (SOU 2015:94), regeringens Nationella 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet (U2017/04119/S, Bilaga till regeringsbeslut I:1, 
2017-10-19) och regeringens För ett hållbart digitaliserat Sverige - en 
digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D), att studeras. 

För att besvara uppsatsens frågeställningar analyseras det empiriska materialet initialt 
genom att studera problemrepresentationer i utvalda dokument som behandlar digital 
kompetens och relaterade tolkningar av begreppet. Denna analys utförs med grund i 
Carol Lee Bacchis metodologiska modell What’s the problem represented to be? (2009, 
s. xii), som grundar sig i sex frågeställningar kring problemrepresentationer i 
dokument. Teoretisk bas för den metodologiska ansatsen är diskursanalys, vilken 
baserar sig på framför allt Foucaults teorier kring makt och mekanismer för styrning. 
Bacchis modell för att analysera problemrepresentationer med grund i Foucaults teorier 
kring diskurs, utgör ett bra verktyg för att studera underliggande diskurser i politiska 
dokument. 
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1. 2 Språkliga överväganden 

Begreppet digital kompetens är svårt att tydligt definiera då konceptet kan bära på olika 
betydelser beroende på i vilket sammanhang och i vilken litteratur som ämnet 
diskuteras. Detta föranleder vikten av att avgränsa och definiera begreppet för hur det 
används i den aktuella studien. I en del av litteraturen är frågan om definitionen av 
begreppet under diskussion och i praktiken finns det ingen fullt antagen och enhetlig 
begreppsdefinition, utan denna är fortfarande under förhandling (se Lankshear & 
Knobel, 2008). 

Uppsatsen avser inte att ge en entydig bild av begreppet och den oklarhet som råder 
kring begreppsföreställningen är en del av syftet som belyses och studeras utifrån 
uppsatsens frågeställningar. Även om begreppets mångtydighet är av relevans för 
ambitionen med denna studie, finns dock ett behov av att reda ut hur den språkliga 
barriären mellan svenskan och engelskan bör tolkas. En större del av den litteratur som 
studerats har varit engelskspråkig och de oklarheter som kan uppstå med hänsyn till det 
svenska begreppets olika definitioner försvåras emellertid av att det svenska begreppet 
inte har en klar engelsk översättning. Detta då begreppet digital literacy är vanligt inom 
den engelskspråkiga litteraturen, till skillnad mot den mer direkta översättningen digital 
competence (se Bawden, 2008; Gilster, 1997; Lankshear & Knobel, 2008.). 

I och med att mycket av litteraturen som ligger till grund för den här studien har varit 
engelskspråkig, är det aktuellt att klargöra eventuella skillnader kring begrepps-
användningen med hänsyn till digital literacy, eller dess pluralform digital literacies. 
Ett problem som kan uppstå kring begreppet literacy är frågan om dess språkliga 
motsvarighet på svenska. I dess egentliga mening är översättningen till svenska 
litteracitet, men då begreppet inte ligger så väl i munnen, innebär det att andra uttryck 
ofta används (Sundin & Rivano Eckerdal, 2014). En vanlig översättning från literacy 
till svenska är läs- och skrivkunnighet vilket genom dess snäva definition, i allmänhet 
syftar till förmågan att läsa och skriva (ibid.). Denna definition fångar däremot inte in 
den engelska termens mångfacetterade betydelse där exempelvis UNESCO i rapporten 
Education for All: Global Monitoring Report (2006) förklarar hur literacy har börjat 
användas i ett mycket bredare sammanhang än tidigare och syftar till andra kunskaper 
som exempelvis information literacy, visual literacy och media literacy. Svenska 
benämningar inom området har ofta förflyttat sig mellan kompetens eller som suffix -
kunnighet, för att benämna färdigheter inom förståelsen av literacy. Att begreppet inte 
med enkelhet översättes till en etablerad svensk motsvarighet kan leda till en osäkerhet 
kring terminologin, vilket försvåras ytterligare i och med oklarheten kring engelskans 
literacy och digital literacy i en svensk språklig kontext.  

Vid användning av begreppet digital kompetens eller digital literacy förekommer det att 
det primärt är teknologiska förmågor som avses, samtidigt som det beroende på 
sammanhang kan vara kognitiva och socio-emotionella förmågor som åberopas 
(Bawden, 2008). I litteraturen (Søby, 2008; Rantala & Souranta, 2008) förekommer 
resonemang kring skillnader och likheter mellan de engelska begreppen digital 
competence och digital literacy, samtidigt som andra forskare menar att digital 
competence endast kan beskrivas vara en förutsättning för digital literacy (Martin, 
2008). Implikationerna är alltså många och för att möjliggöra en studie av begreppet 
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digital kompetens, har utgångspunkten i det här fallet varit att de engelska begreppen 
digital literacy och digital competence i huvudsak, ska anses vara synonyma, för att 
passa in i den svenska språkliga kontext som studien avhandlar, vilket också har stöd i 
litteraturen (se Rantala & Souranta, 2008).  

I uppsatsen är således ambitionen att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv studera 
begreppet digital kompetens med grund i den mängd definitioner som omgärdar digital 
literacy och digital competence, och som bland annat avser förmågor som syftar till att 
kunna tillgodogöra sig information i digitala miljöer (Rantala & Souranta, 2008). Det är 
dock av intresse för studien att även studera eventuella motsättningar som kan finnas i 
användningen av de olika definitonerna, vilket ambitionen är att utreda med hjälp av 
diskursanalytiska verktyg.  

2 Litteraturöversikt 

Digital kompetens är inget nytt koncept och ämnet har undersökts inom olika 
forskningsområden lika länge som det funnits ett behov av att tala om digital 
kompetens. Den vetenskapliga grund som studien vilar på är omfattande och inbegriper 
forskningsområden från ett flertal discipliner. I denna litteraturöversikt kommer inte en 
fullständig redogörelse för den forskning som bedrivits kring digital kompetens eller 
den bredare definitionen litteracitet (literacy) att presenteras, detta då utrymmet för 
denna uppsats inte tillåter det. I avsnittet presenteras också ett urval av tidigare studier 
inom biblioteks- och informationsvetenskap, med relevans för det diskursanalytiska 
perspektivet.  

2. 1 Informationskompetens och digital kompetens 

Forskning och studier kring begreppet literacy har bedrivits av många forskare sedan 
tidigare. För en god översikt av vilken forskning som bedrivits i relation till litteracitet 
och nyare tillkomna kompetenser som digital literacy, hänvisas till Bawdens artikel 
Information and Digital Literacies: A Review of Concepts (2001). I artikeln presenterar 
Bawden (2001) koncepten informationskompetens och digital kompetens och 
analyserar dessa begrepp utifrån forskning inom området. Resonemanget sätts i relation 
till närliggande begrepp som datorkunnighet, bibliotekskunnighet och nätverks-
kunnighet (ibid.). Tidigare forskare som har försökt definiera begreppet är Kathleen R. 
Tyner som i Literacy in a digital world (1998) menar att det både finns en 
verktygsbaserad- och en representationsbaserad tolkning av begreppet digital 
kompetens (literacy). I definitionen innebär den tidigare tolkningen ett fokus på 
kunskap om hur exempelvis en dator fungerar samt mediateknologi, medan den andra 
tolkningen innehar ett tydligare fokus på meningsskapande och representation (Tyner, 
1998, s. 92ff). 

Begreppet digital kompetens (literacy) kan anses ha nära kopplingar till 
informationskompetens, som traditionellt studerats inom forskningsområdet biblioteks- 
och informationsvetenskap (Lankshear & Knobel, 2008). Detta då innebörden av 
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förmågan att söka efter information, om än med hjälp av olika medium, kan tyckas vara 
förhållandevis likvärdig. Ong menar i Orality and Literacy (1982) att böcker och 
teckenskrift också är teknologier, på liknande sätt som andra senare kommunikations-
former. Skriften kan alltså anses ha blivit internaliserad, vilket gör det svårt att se 
skriften som en teknologi (ibid.). När skriftspråket och boken först introducerades och 
människor började kommunicera med text istället för med tal, fanns det inte längre ett 
behov av att memorera textpassager. Denna utveckling ansåg vissa antika filosofer vara 
en nymodighet som skulle få konsekvenser för den mänskliga minnesförmågan, men 
idag är det alltså ingen som ifrågasätter skriftspråket utifrån dessa ståndpunkter (Ong, 
1982). 

Genom införandet av nya tekniker och medietyper har begreppet informations-
kompetens utvidgats och Sundin och Rivano Eckerdal (2014) menar att det på engelska 
sedan 1990-talet har uppkommit en rad olika förled till litteracitet, som exempelvis 
computer literacy, ICT literacy, media literacy, digital literacy, information literacy och 
multiliteracies (Ibid.). En tanke med de nya begreppen skulle enligt Sundin och Rivano 
Eckerdal (ibid.) vara att bredda synen på litteracitet. Detta för att komma bort från den 
traditionella läs- och skrivkunnigheten och istället syfta till att inkludera en förståelse 
för läsande och skrivande i digitala miljöer och de särskilda villkor denna typ av 
litteracitet för med sig (ibid.). De nyare formerna av litteracitet, eller läs- och 
skrivkunnighet, är enligt forskare starkt relaterade till dessa nya begrepp och visar på 
kompetenser som är särskilt viktiga i ett samhälle där utvecklingen av digitala verktyg 
och medier sker i snabb takt (Limberg, Sundin & Talja, 2012). 

I frågan om hur informationskompetens bör ses i kontexten av den informations-
teknologiska utvecklingen, är det sociokulturella perspektivet på informations-
kompetens en relevant ingång. Detta då forskare menar att det inte är möjligt att på ett 
meningsfullt sätt studera människors användning av information om detta separeras 
från den teknik som används, vilken i sig är en integrerad del av det samhället (Limberg 
et al., 2012). Detta då människors förhållande till digitala medier idag till stor del är 
relaterade till sociala och kulturella sammanhang och Rantala och Souranta (2008) 
menar att utvecklingen från en funktionell-autonom inriktning till en ideologisk-
sociokulturell, kan anses vara den mest inflytelserika synen på läskunnighet (literacy) 
(ibid.). Denna förflyttning hade sin grund i den så kallade sociala vändningen inom 
samhällsvetenskap och humaniora på 1970-talet, vilket innebar ett större fokus på 
människors interaktion med varandra och de verktyg som används vid 
informationssökning (ibid.). Informationskompetens kom i och med den socio-
ideologiska inriktningen att ses som relaterade till kulturella, politiska och hegemoniska 
maktstrukturer, istället för i enlighet med det tidigare sättet att se på 
informationskompetens som en skicklighetsbaserad individuell färdighet (ibid.).  

En författare som idag kan anses vara den som från början myntade det senare 
tillkomna begreppet digital literacy är amerikanen Paul Gilster, som år 1997 utkom med 
boken Digital literacy. Gilsters bakgrund inom humaniora är av intresse då han, efter 
att ha upptäckt den potential för informationsåtkomst som Internet och den nya 
teknologin innebar, började utforska vikten av digital kompetens hos användare av de 
nya medierna. De teknologiska förutsättningarna som var aktuella när Gilsters bok 
utkom har sedan dess utvecklats och idag skulle det vara möjligt att hävda att en stor 
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del av den teknologiska kontexten och anekdoterna inte längre är aktuella. 
Grundantagandena och problemen med litteracitet och Internet är dock ännu idag av 
stor relevans och Gilsters Digital Literacy (1997) kan anses vara en milstolpe inom 
området med sin grundläggande redogörelse om begreppet digital kompetens och dess 
relevans för att förstå och tillgodogöra sig information på Internet. Innebörden av hans 
definition av digital literacy kan exemplifieras med citatet 

Acquiring the tools, which are first and foremost conceptual and issue-oriented, 
will help you cope with the network in as fully or lightly engaged a way as you 
choose. The tools are intellectual and attainable, for digital literacy is about 
mastering ideas, not keystrokes. (Gilster, 1997, s. 1). 

Gilsters begreppsbeskrivning har senare kommit att användas av många 
efterkommande författare inom området och är ofta refererad till idag i forskning och i 
publikationer där digital kompetens omnämns (se Bawden, 2008). I boken Digital 
literacies Concepts, Policies and Practices (Lankshear & Knobel et. al., 2008) 
avhandlas begreppet digital kompetens utifrån olika ingångar och titeln ger antydningar 
om ett pluralistiskt perspektiv, vilket återspeglar den bredd av definitioner som finns 
inom området, men även själva begreppets mångtydighet (ibid.).  

Lankshear och Knobel (2008) lånar Gilsters begreppsframställning och behandlar 
digital kompetens utifrån ett bredare perspektiv där begreppet även studeras utifrån hur 
det brukas och inom policy. Rantala och Suoranta (2008) utgår i kapitlet Digital 
Literacy Policies in the EU-Inclusive Partnership as the Final Stage of Govern-
mentality? främst från Foucaults teorier kring governmentalitet i ett resonemang kring 
huruvida digital kompetens (literacy) används i EUs policydokument som ett sätt att 
uppnå ett kunskapssamhälle. De presenterar även frågeställningen om hur den digitala 
utvecklingen inom detta område skulle kunna anses vara den senaste utvecklingen inom 
governmentalitet i EUs policyarbete, en frågeställning som har mycket gemensamt för 
inriktningen i den aktuella uppsatsen.      

2. 2  MIK och utbildningspolicy 

Medie- och informationskunnighet (MIK) är, likt informationskompetens, ett begrepp 
som inte innehar en entydig definition och innebörden är omstridd. UNESCO (IP/B/
CULT/IC/2016-026) ger en förklaring till begreppsförvirringen i dokumentet Research 
for cult committee - Promoting media and information literacy in libraries (2016), och 
menar att de olika betydelserna av media and information literacy beror på att olika 
aspekter av begreppet lyfts fram med hänvisning till det aktuella forsknings- eller 
professionsområdet, eller beroende på olika kulturella, sociala och undervisnings-
kontexter. Medie- och informationskunnighet behandlas av professorn Ulla Carlsson i 
rapporten Medie- och informationskunnighet i Norden (2014) där särskilt frågor kring 
demokrati och yttrandefrihet lyfts fram. I rapporten står det att medie- och 
informationskunnighet inte behandlas inom ett enskilt politiskt område utan att det går 
att finna i skrivelser inom bland annat kulturpolitik, IT-politik, utbildnings- och 
socialpolitik. Begreppet medie- och informationskunnighet sätts också i tydlig relation 
till samhällets digitalisering, vilket gör det möjligt att dra paralleller till begreppet 
digital literacy så som det används av Paul Gilster i Digital literacy (1997).     
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Paraplybegreppet medie- och informationskunnighet har erhållit ett visst mått av 
popularitet under de senaste decennierna, särskilt inom medieforskningen. Andra 
begrepp som digital kunnighet och datorkunnighet ingår som en del av MIK (se 
Sundin, SOU 2012:10). Definitionen innebär en tydlig koppling till begreppet digital 
kompetens, vilket har behandlats inom kontexten för utbildning och exemplifieras i 
regeringens Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (U2017/04119/S). Att 
studera digital kompetens som ett område inom ramen för utbildningspolitik innebär 
även en tydlig koppling till forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap, 
som i och med sin tvärvetenskaplighet har anknytning till forskning inom pedagogik 
och utbildningsvetenskap. 

Utbildningspolicy och MIK har också en anknytning till forskning om det livslånga 
lärandet och Kjell Rubenson (1996) konstaterar i sin forskning hur perspektivet på det 
livslånga lärandet förskjutits under senare delen av 1900-talet. Rubenson menar att 
perspektivet under 1960-talet i stort var humanistiskt med utopiska idéer om utökade 
utbildningsmöjligheter, främjande av jämlikhet i samhället och ökad livskvalitet (ibid.). 
Synen på livslångt lärande och dess betydelse för samhället förändrades sedan genom 
åren. Under 1980 till sent 1990-tal, ersattes det tidigare humanistiska fokuset av ett 
starkt ekonomiskt fokus och frågor om utvärdering, kontroll och kostnadseffektivitet 
blev viktiga att adressera. I senare forskning menar Rubenson (2004) att vi sedan tidigt 
2000-tal och framåt befinner vi oss i en tredje fas som innebär en mjukare version av 
det ekonomiska paradigmet, med ett ekonomiskt- och marknadsmässigt fokus 
fortfarande närvarande, där samtidigt andra roller som civilsamhället och staten har 
erhållit utrymme i diskursen om det livslånga lärandet. Den  ekonomiska funktionen av 
det livslånga lärandet tycks däremot ha kommit att ta en central position under de 
senaste årtiondena där ekonomisk tillväxt har fått ett värde i sig och inte för att uppnå 
ett annat värde (se ibid.). 

2. 3. Diskursanalys inom biblioteks- och 
informationsvetenskap  

Tidigare studier med relevans för den aktuella uppsatsens grund i diskurs- och 
policyanalytisk metodik har varit förhållandevis vanligt förekommande inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och visar på den relevans som angreppssättet har 
inom forskningsområdet. Liknande ansatser har gjorts inom det pedagogiska- och det 
statsvetenskapliga fältet, men för att avgränsa litteraturöversikten presenteras ett 
mindre urval av ett par studier inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
med relevans för inriktningen i den aktuella uppsatsen. 

Linnéa Lindsköld forskar inom biblioteks- och informationsvetenskap och har studerat 
svensk kulturpolitik och det statliga stödet till skönlitteratur. Lindsköld publicerade 
doktorsavhandlingen Betydelsen av Kvalitet (2013) där hon studerat diskursen om 
statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009 och särskilt utgått från Bacchis 
metodik för att studera problemrepresentationen i kulturpolitiska texter. För att 
undersöka hur den diskursiva förändringen sett ut gällande det statliga litteraturstödet 
och med grund i frågeställningar om diskurs, legitimitet och kvalitet, har hon utgått från 
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Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori. Vidare har Michel Foucaults 
analysmetod använts för att studera problematiseringar som presenteras i samband med 
olika policyförslag som varit relevanta för avhandlingens syfte. Som grund för studien 
av problematiseringar finns Bacchis WPR-metod som utgår från Foucaults 
föreställningar om problematiseringar som konstituerande av diskurser.  

Lindskölds avhandling har flertalet kopplingar till den aktuella studien om digital 
kompetens med liknande grundantaganden om diskursbegreppet och Foucaults syn på 
diskurs. Däremot innehar Laclaus och Mouffes diskursteori och begrepp för 
diskursanalys en framträdande position inom metodframställningen hos Lindsköld, till 
skillnad mot vad som är aktuellt för denna uppsats.  

I masteruppsatsen ”Pengarna finns i systemet” - Digitalt bevarande i Sveriges 
nationella strategi för arbetet med digitalisering och elektroniskt bevarande av 
kulturarvet (2013) har Hanna Frank utgått från Bacchis metodologiska ramverk, med 
utgångspunkt i Foucaults diskursteori. Syftet med uppsatsen är att studera 
problemrepresentationer kring digitalt bevarande i dokumentet Digit@lt kulturarv. 
Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt 
tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012-2015. I och med de 
teoretiska och metodologiska utgångspunkterna i uppsatsen, utgör den ett relevant 
exempel på hur Bacchis (2009) metodologiska modell har använts tidigare inom 
tidigare biblioteks- och informationsvetenskapliga studier. 

Diskursanalys som teoretisk- och metodologisk grund för forskning inom biblioteks- 
och informationsvetenskap har också tidigare presenterats av forskaren Åse Hedemark i 
avhandlingen Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av 
biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 (2009). I denna har hon studerat tidigare 
biblioteksdebatter med syftet att undersöka vilka föreställningar och diskurser om 
folkbibliotek som dominerat i de aktuella medierna. I avhandlingen utgår Hedemark 
från Foucaults diskursanalys och analysmodellen som tagits fram utgår från 
indelningarna utsagor, begrepp, subjektspositioner och diskurser. Hedemark utgår inte 
från Bacchis metodologi som ovan nämnda studier, men anses ändå relevant att nämna 
som exempel på tidigare forskning med hänsyn till utgångspunkten i Foucaults 
diskursanalys. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras en redogörelse för uppsatsens teoretiska grundantaganden, 
som inleds med en förklaring av ontologisk utgångspunkt för studien och den grund 
som finns i diskursanalys och socialkonstruktionism. Vidare redovisas den särskilda 
teoretiska inriktning för uppsatsen inom policyanalys, vilken grundar sig i Foucaults 
diskursanalys och Bacchis tolkning och bearbetning av Foucaults teorier, för att studera 
problemrepresentationer i policydokument, utifrån Foucaults centrala sätt att se på makt 
och governmentalitet. 
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3. 1 Diskursanalys och socialkonstruktionism 

Diskursanalys är en teoretisk och metodologisk utgångspunkt som har sin grund i det 
ontologiska synsätt som inom samhällsvetenskaperna kallas för konstruktionism. 
Synsättet innebär ett sätt att se på kultur och samhälle som entiteter, vilka ständigt är 
under förhandling och konstant revidering (Bryman, 2011). Enligt ett social-
konstruktionistiskt synsätt ifrågasätts existensen av en objektiv verklighet som är fri 
från sociala aktörers påverkan och påståendet att det skulle finnas yttre fakta gällande 
sociala företeelser som ligger utanför vårt intellekt (ibid.). Det är utifrån denna 
ontologiska utgångspunkt som diskursanalys har använts för att studera sociala 
företeelser som exempelvis maktförhållanden (ibid.). Diskursanalys består av flertalet 
olika inriktningar och Michel Foucault kan anses vara den person som främst är 
förknippad med diskursanalys och det spår som hör till den poststrukturalistiska 
grenen, vilket har sin grund i sättet att se på språket som en konstruktion som 
konstituerar verkligheten (Bergström & Boréus, 2012). Detta skiljer sig mot ett tidigare 
strukturalistiskt synsätt där språket innehar en ontologisk ställning som speglande av en 
objektiv verklighet (Beronius, 1987, refererad i Andersson & Bergstedt, 1996). Språket 
innehar en central position inom diskursanalysen och kan enklast förklaras som ett 
teckensystem enligt den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure, som menade att 
en term eller uttryck inte har en given innebörd utan att dessa tecken både har ett namn 
och en innebörd som inte behöver korrelera. Denna språkliga tradition inom 
diskursanalysen har senare även kommit att påverkas av andra poststrukturalister som 
Jacques Derrida som menade att diskurser är möjliga att omformulera eller 
dekonstruera (Bergström & Boréus, 2012).          

Diskurser har egenskapen av regelsystem där vissa kunskaper legitimeras, och andra 
inte, samtidigt som diskursen visar vilka som innehar rätten att uttala sig med auktoritet 
inom ett visst område (Bergström & Boréus, 2012). Det finns även andra forskare som 
menar att det är en bra utgångspunkt för diskursanalystisk forskning att utgå från 
”[…]att uppfatta något som en ’lösning på ett problem’” (Bryman, 2011, s. 476). Det 
kan också anses lämpligt att anta en särskild skeptisk inställning, där forskaren letar 
efter dolda syften bakom de sätt som materialet presenteras på (ibid.). Diskursanalys är 
en användbar metod för att analysera politiska texter då språket enligt diskursteori 
innehar funktionen av att konstituera en viss syn på den sociala verkligheten (Bryman, 
2011). Richard Edwards (2008) menar att stater och regeringar har en stark 
maktposition genom verktyg som politisk styrning och policyskapande, vilket kan ge 
särskilda praktiker olika roller och skapar institutionella klimat där människor lever och 
arbetar. 

Det är möjligt att dela upp diskursanalys i tre olika inriktningar där Foucaults 
arkeologiska, respektive genealogiska angreppssätt går att härleda till den första 
inriktningen och som ligger som grund för Carol Lee Bacchis WPR-modell, där de 
frågor som ställs grundar sig i Foucaults olika angreppssätt inom diskursanalysen. I och 
med det arkeologiska angreppssättet riktas fokus mot diskursernas inre former och vad 
som är vetbart inom olika epoker, och i denna typ av analys studeras utsagor och 
relationerna mellan dessa, vilka fungerar som utestängningsmekanismer och är en del 
av förutsättningarna för diskursers självreglering (Bergström & Boréus, 2012). I den 
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genealogiska förståelsen av diskurs riktas fokus i större omfattning mot nutida 
diskussioner för att studera hur olika grenar av ett sammanhang överförs till olika 
diskurser inom ett bredare diskursivt fält. I en genealogisk analys är avsikten att spåra 
olika ’släktskapslinjer’ och diskursers möjlighetsvillkor för att exempelvis studera hur 
en problemrepresentation har uppkommit (ibid.). Till de andra två inriktningarna hör 
Laclaus och Mouffes diskursteori som skiljer sig mot Foucault då fokus riktas mot vad 
som skiljer diskurser åt, istället för vad som skapar enhet och koherens inom diskurser. 
Detta då utgångspunkten är den lingvistiska nivån och ’the logic of signs’ (ibid.). 
Laclau och Mouffe betonar i sin teori diskursernas konstituerande funktion, och detta är 
även centralt i den sista inriktningen till vilken den kritiska diskursanalysen (CDA) 
räknas med företrädare som Norman Fairclough. Faircloughs kritiska diskursanalys 
skiljer sig från de andra inriktningarna i och med användningen av lingvistiska 
analysredskap, även om detta till en viss del är förekommande i både Foucaults och 
Laclau och Mouffes diskursanalys (ibid.).     

3. 2 Foucault och governmentalitet 

Den bredd som en diskursanalytisk ansats innebär, medför att avgränsningar behöver 
göras för att konkretisera valet av teori och metod för denna aktuella studien. För att 
rama in det diskursanalystiska perspektivet hänvisas till Bacchis (2009) definition av 
diskursbegreppet i vilken hon menar att diskurser är socialt producerade former av 
kunskap, vilka sätter gränser för vad som är möjligt eller tillåtet att tänka, skriva och 
tala om en särskild social praktik eller objekt. Denna beskrivning går att härleda till 
Michel Foucault och hans uppfattning av diskurs, i vilken han menar att diskurs är mer 
än hur människor talar med varandra. Enligt Foucault är en diskurs snarare ett 
komplext nätverk mellan olika individer, idéer, texter och institutioner, där varje nod 
påverkar andra noder på olika sätt och samtidigt den form som diskursen innehar 
(Olsson, 2010). En nod kan i diskursanalytisk mening sägas vara ett visst element, som 
kopplas till andra element och bildar en mening, eller ett maktförhållande (Bergström 
& Boréus, 2012).  

Makt är centralt i Foucaults diskursanalys och innebörden av begreppets mening är inte 
att makt är något som utövas av en individ mot en annan individ, utan att det är en 
relation som utvecklas mellan människor, vilken sedan leder till möjligheter för en 
grupp, men begränsningar för en annan (Bergström & Boréus, 2012). Vilken möjlighet 
en viss individ innehar beror därtill på vilken för subjektsposition denne besitter i en 
viss diskurs. Detta diskursanalytiska begrepp kan relateras till termen subjekt, med 
skillnaden att genom att använda begreppet subjektsposition tas avstånd från 
uppfattningen av subjekt som ger den materiella nivån en dominerande ställning. 
Synsättet innebär att subjektet inte är analysobjektet i sig, utan analysen utgår från hur 
subjektet bestäms utifrån olika positioner och dessa är relaterade till varandra (ibid.). I 
uppsatsens analys används begreppet subjektsposition där ovan nämnda innebörd av 
begreppet åsyftas.  

Centralt för den här studien är begreppet governmentalitet vilket enligt Foucault kan ha 
olika betydelser och som inom hans verk tas upp som i huvudsak två olika inriktningar 
för att förklara och analysera olika former av styrning (Nicoll & Fejes, 2008). Det 
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första spåret kan beskrivas som att förklara det politiska styrandets praktiker och hur 
samhällen och befolkningar styrs och optimeras för att vara användbara för staten 
(ibid.). Ett sådant synsätt handlar till stor del om det som Foucault benämner bio-
politik, vilket innebär en form av politisk styrning där det finns en angelägenhet att 
administrera befolkningens biologiska behov och den kapacitet som förväntas av 
populationen. Detta synsätt kan beskrivas med begreppet self-government, där 
subjekten ansvarar för sin egen frihet och framgång i enlighet med maktens objektiv 
och teknologier (Bacchi, 2009). Det andra spåret avser de tekniker som avancerade 
liberala stater besitter genom att styra befolkningen med utgångspunkt i individens 
egen kapacitet och den frihet som befolkningen upplever sig ha att styra sina egna liv 
(Nicoll & Fejes, 2008). En sådan form av politisk styrning förutsätter en viss form av 
teknisk mentalitet hos avancerade liberala, demokratiska stater (ibid). Begreppet kan i 
det här fallet sägas vara en sammansättning av orden govern och mentalitet (Simons & 
Masschelein, 2007) och förstås som ett sätt att identifiera olika rationaliteter och 
mentaliteter för styre, vilket kan förklaras med att de innebär olika former av tänkande 
som hör till särskilda förhållningssätt till regerande. Det förkommer även alternativa 
förklaringar och enligt Lemke (2011) är uttrycket ett nyord som kommer från det 
franska ordet gouvernemental, vilket betyder concerning government.  

Den styrning som Foucault menar att dagens liberala stater nyttjar för att styra en 
population innebär oftast inte konkreta restriktioner eller lagändringar, utan går att 
förklara som en subtil typ av styre som grundar sig i att invånarna styr sig själva till ett 
önskvärt beteende (Nicoll & Fejes, 2008). Detta beteende benämns som the conduct of 
conduct och förutsätter att individen självmant strävar efter att uppnå ett önskvärt 
beteende samtidigt som andra individer förutsätts sträva efter samma sak (ibid.). Denna 
specifika form av frihet kan anses främjas av en liberal eller nyliberal modell för 
politisk styrning, där den styrda befolkningens själv-reglering integreras i den politiska 
styrningens praktiker (ibid.). Enligt Foucault kan alltså politiska rationaliteter för 
styrning som liberalism och nyliberalism, anses vara en modell av distansbaserad 
politisk styrning (Bacchi, 2009). 

Den ståndpunkt som presenteras ovan förutsätter ett grundantagande om att invånare i 
västerländska demokratiska länder idag lever i versioner av liberala eller nyliberala 
demokratier. Detta antagande har utmanats och det anses av vissa att politiska 
styrelseformer idag går mot att inneha en allt mer suverän position gentemot sin 
befolkning, som en följd av perioden som följde i USA efter 9/11, då allt fler 
statsmakter företog sig att bland annat inskränka på människors medborgerliga 
rättigheter (Bacchi, 2009). Bacchi (ibid.) menar dock, med hänvisning till Foucault, att 
stater idag innehar hybridpositioner av olika former av politisk styrning och att olika 
former av liberalism finns inbyggda i de politiska systemen. Denna ensemble av olika 
modeller inkluderar, förutom versioner av nyliberalism, exempelvis konkreta 
regleringar eller disciplinära- samt miljö- och socioliberala tekniker där staten skapar 
omgivningar som ska frammana eftersträvansvärda resultat (Bacchi, 2009). Däremot 
menar Barry, Osborne & Rose (1996) att Foucault använder begreppet liberal mer 
utifrån ett sätt att beteckna staters ethos, än liberalism som att beskriva de filosofiska 
idéerna kring frihet och rättigheter som ofta associeras till begreppet, eller som en 
särskild politisk ideologi eller period.   
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Governmentalitet som en form av politisk styrning är som mest framgångsrik när staten 
inte behöver vidta konkreta åtgärder för att styra befolkningen mot ett önskvärt 
beteende, utan snarare att befolkningens strävan och den styrande maktens syn på 
eftersträvansvärda subjekt sammanfaller (Nicoll & Fejes, 2008). I samhällen där 
människor strävar efter att vara lyckade subjekt, efter den definition som gör sig 
gällande, kan detta innebära att individer fortbildar sig enligt principen för det livslånga 
lärandet som går att anse vara en viktig del i styrningen av individer (ibid.). På samma 
sätt innebär själv-reglering att subjektet samtidigt försöker undvika de former av 
utestängande och straff som riktas mot de individer som inte lyckas reglera sitt 
beteende och forma sin individualitet efter det eftersträvansvärda mönster som anses 
önskvärt i den moderna staten (Bacchi, 2009).  

Genom att analysera de governmentalitetsprinciper som enligt aktuell teoretisk 
utgångspunkt styr liberala samhällen, finns potential att synliggöra de strukturer inom 
vilka människor omedvetet ingår och agerar utefter. Detta innebär dock inte att kritiskt 
granska makt och governmentalitet endast för att påvisa aspekter av det moderna 
samhället som inte går att förändra, utan med syftet att studera utestängnings-
mekanismer och vilka subjekt som påverkas av negativt efter olika diskursiva 
formationer (Bacchi, 2009). Först när människor medvetandegörs är det möjligt att 
skapa förändring och i den aktuella studien utvidgas även detta synsätt till att studera 
kampen mellan olika diskurser och den inverkan som olika konsekvenser har efter 
vilken position som innehar hegemoni inom det aktuella diskursiva fältet. En WPR-
analys kan vara praktiskt värdefull att utföra då vissa problemrepresentationer kan 
anses påverka vissa grupper av människor negativt, och då ger denna form av analys 
insikt i styrningsprocessen och skapar rum för motstånd (ibid.). 

3. 3 Diskurs och WPR-modellen 

Bacchis (2009) policyanalytiska modell har sin grund i Foucaults teorier kring 
governmentalitet och makt och dessa drag är genomgående för referensramen för 
analys enligt What’s the problem represented to be?. I studien är ’problemet’ centralt 
och enligt Bacchi använde Foucault termen problematisering på två sätt, för det första 
”[…]to signal the need to put taken-for-granted assumptions into question; and second, 
as a way into the thinking behind particular forms of rule.” (Bacchi, 2009, s. 30). 
Angreppssättet i WPR-modellen innebär en kritisk analys av de policydokument som 
studeras, till skillnad mot andra typer av policyanalys som kan vara mer deskriptiva i 
sitt slag (Bacchi, 2009). Detta kritiska förhållningssätt innebär dock inte i sig att 
forskaren tar ett ställningstagande till huruvida något är bra eller dåligt och Foucault 
förklarar att kritik istället innebär att studera ”[…]on what type of assumptions, of 
familiar notions, of established, unexamined ways of thinking the accepted practices 
are based.” (Bacchi, 2009, s. 39). I WPR-modellen ingår sex olika frågeställningar och 
innebär ett metodiskt angreppssätt för att studera problemrepresentationer utifrån 
Foucaults teoretiska grund: 

1. What's the 'problem' represented to be in a specific policy? 
2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 

'problem'? 
3. How has this representation of the 'problem' come about? 
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4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the 
silences? Can the problem be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the problem?  
6. How/where has this representation of the 'problem' been produced, 

disseminated and defended? How could it be questioned, disrupted and 
replaced? (Bacchi, 2009, s. 2)       

I uppsatsen utgör Bacchis frågeställningar en grundläggande struktur men frågorna har 
anpassats för den aktuella studien och de delar av frågorna som är relevanta att studera 
utifrån studiens syfte och således för att besvara studiens två frågeställningar. Hur 
frågeställningarna anpassats förklaras i kontexten av den presenterade analysen i kaptiel 
5. Analysen av materialet grundar sig i olika strömningar i Foucaults teori kring 
diskursanalys som delas upp i en arkeologisk respektive genealogisk inriktning. I 
kontexten för den här studien har den arkeologiska synen på diskurs särskild relevans 
för Bacchis (2009) andra frågeställning What presuppositions or assumptions underlie 
this representation of the ’problem’? (s. 2). I denna frågeställning är intentionen att 
studera vilka antaganden och konceptuella logiker som föreligger problem-
representationerna som identifierats genom den inledande frågeställningen. Detta 
innebär studiet av hur en problemrepresentation möjliggjorts genom att studera 
politiska premisser, underliggande påståenden, antaganden och begrepp efter Foucaults 
arkeologiska inriktning (Bacchi, 2009). Genom att se till denna del av Foucaults 
diskursteori där analysenheten är utsagoplanet och relationerna mellan utsagorna är i 
fokus, är det även möjligt att identifiera utestängningsmekanismer (Bergström & 
Boréus, 2012). Med utgångspunkt i denna del av studien rekommenderas studiet av de 
nyckelbegrepp, kategorier och motsatspar som opererar i en policy. Innebörden av 
dessa begrepp och hur de används i analysen presenteras mer ingående i analys- och 
resultatdelen, i anslutning till avsnitt 5. 2. 

Bacchis WPR-modell är också nära knuten till Foucaults genealogi, vilket är ett 
angreppssätt som alltså studerar diskursers möjlighetsvillkor, hur ett särskilt fenomen 
problematiseras och studeras inom olika vetenskaper och sedan leder till sociala 
beteendemönster eller institutionella förändringar (Bergström & Boréus, 2012). Det 
genealogiska perspektivet går att relatera till Bacchis (2009) tredje frågeställning How 
has this representation of the 'problem' come about? (s. 2), där föremål för analysen är 
problemrepresentationens uppkomst och möjlighetsvillkor. Den genealogiska 
inriktningen innebär ett bredare sätt att se på diskurs och inkluderar studiet av specifika 
utvecklingar och beslut som tagits, vilket benämns av Bacchi (2009) som non-
discursive practices. Genealogin innebär också enligt Bacchi (2009) att söka historien 
bakom nuvarande problemrepresentationer. Detta för att se till hur konkurrerande 
problemrepresentationer existerar i både tid och rum, vilket innebär att bilden av vad 
som anses vara ett problem skulle kunna ha utvecklats på ett annat sätt (ibid.).   
  
Den vanligaste uppfattningen om policyskapande verksamhet är att policys skapas för 
att lösa existerande problem i samhället. Detta då det finns en bild av att de som arbetar 
med framtagande av policy har intentionen att adressera problem som behöver åtgärdas 
genom politisk styrning (Bacchi, 2009). Till skillnad mot denna uppfattning är 
grundantagandet enligt WPR-modellen att all policyskapande verksamhet är 
problemskapande verksamhet och att det inte existerar ’problem’ ute i verkligheten som 
behöver åtgärdas av en policy. (ibid.). Denna syn har sin grund i det post-
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strukturalistiska sättet att se på språket som konstituerande av verkligheten. Detta då de 
’problem’ som adresseras inte är givna entiteter, utan formas i en diskurs, vilka kan 
bidra till att upprätthålla eller revidera denna. I frågan om det enligt Bacchis modell är 
möjligt att analysera politiska dokument som SOU:er, vilka inte är policies per se., 
menar Lindsköld i konferenspappret What’s the “problem” represented to be in the 
Swedish state support to fiction? (2010), att hon inte ser några hinder för ett sådant 
tillvägagångssätt, vilket är samstämmigt med synsättet i den aktuella uppsatsen.  

Vad som vidare är aktuellt att påpeka är att en policyanalys av det här slaget inte ämnar 
att söka efter syften eller bakgrundstankar hos utredarna, utan istället att fokusera på 
det diskursiva sammanhanget som har möjliggjort skapandet av ett problem (Bacchi, 
2009). Detta är särskilt gällande för analysen efter den andra frågeställningen där de 
förutsättningar och antaganden som föranlett problemrepresentationen reds ut. 

3. 4 Teorier om digitalisering 

För att studera digital kompetens med särskild relevans för det tredje avsnittet i 
analysen där Foucaults genealogiska angreppssätt gör sig gällande, har det funnits ett 
behov av att anlägga ytterligare ett teoretiskt perspektiv på det empiriska materialet. 
Detta utförs genom att studera begreppet digital kompetens och relationen till den 
digitala utvecklingen under den senare delen av 1900-talet. För denna inriktning 
används Manuel Castells (2002) teoretiska utgångspunkter om Internet i förhållande till 
ekonomin och samhället. I boken Internetgalaxen: reflektioner om Internet, ekonomi 
och samhälle (2002) menar han att Internet är den tekniska basen för informations-
ålderns organisatoriska form som är nätverket. Castells teorier kring digitalisering, 
ekonomi och samhällsutveckling i nätverkssamhället kan således anses utgöra en 
lämplig grund för studiet av diskurser kring digital kompetens, som gör sig gällande i 
den aktuella studien.  

En annan forskare vars teorier används som grund för studiens inriktning på 
digitaliseringen av samhället är Alan Martin (2008) som i kapitlet Digital Literacy and 
the ”Digital society skriver om digital literacy i relation till det så kallade ”digitala 
samhälle” som vi anses leva i. Martin (2008) menar att påståendet att vi skulle leva i ett 
digitalt samhälle innebär att samhället också skulle vara skapat av det digitala, och att 
dess viktigaste funktioner skulle existera till en följd av den digitala utvecklingen. Vad 
han menar är att vi idag snarare inte genomgår en teknologisk revolution eller att vi 
befinner oss i ett informationssamhälle. Detta då ett sådant påstående indikerar att 
social förändring skulle drivas fram av teknologin, vilket enligt Martin (2008) inte kan 
vara helt sant då vi sedan länge skapat våra samhällen oberoende av teknologiska 
framsteg. I Martins (2008) mening kan idéerna om den teknologiska revolutionen och 
informationssamhället associeras till snabba skiftningar i samhället för social 
förändring. I själva verket menar han att framstegen bygger på tidigare teknik som i sig 
är resultatet av tidigare uppfinningar. I det läget menar Martin (2008) att även om ett 
framträdande drag hos det senmoderna samhället är det digitala, riskerar fokuset på den 
teknologiska utvecklingen att maskera kontinuiteten av den sociala, politiska och 
ekonomiska ordningen och i förlängningen minimera det ansvar som kan krävas av 
människorna själva (ibid.). 
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4 Material och metod 

I detta avsnitt presenteras en redogörelse för det empiriska material som studerats och 
för hur diskursanalysen har används som metodologisk ansats i studien efter Bacchis 
WPR-modell. 

4. 1 Empiriskt material och avgränsningar 

I det empiriska materialet analyseras begreppet digital kompetens utifrån ett biblioteks- 
och informationsvetenskapligt perspektiv. Detta då det är relevant för studiens 
ämnesinriktning och i fokus är relationen mellan digital kompetens, medie- och 
informationskunnighet och informationskompetens. Denna aspekt är viktig att visa på 
med hänsyn till studiens andra huvudfrågeställning där relationen mellan dessa begrepp 
studeras. Inriktningen utesluter däremot inte att den mer teknologiska förståelsen av 
begreppet, som exempelvis innefattar praktiskt handhavande vid datoranvändning, är 
aktuell i det analytiska arbetet. Detta då denna aspekt kan anses innefattas av den 
diskurs som omger begreppet digital kompetens och är således av relevans för 
uppsatsens fokus. 

Då syftet med uppsatsen innebär att studera problemrepresentationen i politiska 
dokument med anknytning till begreppet digital kompetens, är fokus för analysen 
främst rapporter och SOU:er från aktuella instanser. Digitaliseringskommissionens 
delbetänkande Gör Sverige i framtiden - digital kompetens (SOU 2015:28) utgör 
huvuddelen av materialet. Delbetänkandet har valts ut som huvudsakligt empiriskt 
material då dokumentet är det material som under perioden för arbetet med denna 
uppsats kan anses ha varit centralt för statens syn på digital kompetens. Detta i och med 
kommissionens uppdrag att verka för de it-politiska målen och att regeringens 
ambitioner inom området fullföljs (dir. 2012:61). Således har Digitaliserings-
kommissionens arbete kommit att ha en inverkan på Sveriges digitaliseringspolitik, 
som exempelvis regeringens digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) från 2017. 
Policytexter kan också anses vara särskilt lämpliga att studera för att undersöka rådande 
föreställningar i samhället och det går att anse att policytexter kan anses som sanna 
”[…]i och med att de ofta ger uttryck för föreställningar som kommit att bli 
normaliserade och tagna för givna i en viss kontext, och manipulerande, eftersom de 
kan ge sken av att det finns en[kursivering i citat] sanning som alla borde ta till 
sig.” (Sparrhoff, 2016, s. 28). I studien är förförståelsen att statsmaktens syn 
representerar den diskurs som gör anspråk på hegemoni och således har stort inflytande 
på de subjekt som verkar under den diskursen (ibid.). Begreppet hegemoni definieras av 
Bergström och Boréus (2012), som menar att hegemoni är en diskurs som inte utmanas. 
I uppsatsen används också andra begrepp som härskande diskurs och dominerande 
diskurs för att beteckna en diskurs som gör anspråk på hegemonisk status. 

Valet av huvudsakligt empiriskt material kan alltså härröras till det faktum att 
kommissionen inrättats av dåvarande regering, vilket innebär att utredningen kan anses 
spegla ’statsmaktens syn’ och ’övergripande föreställningar i samhället’ (Bergström & 
Boréus, 2012). I och med dessa tendenser är det vanligt att valet av empiriskt material 
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inom den här typen av diskursanalys faller på statliga utredningstexter (ibid.). Denna 
förförståelse innebär att Digitaliseringskommissionens delbetänkande om digital 
kompetens (SOU 2015:28) är lämpligt att studera utifrån studiens syfte och fokus på 
diskurser kring innebörden av begreppet digital kompetens. För att läsare ska ges 
möjlighet till fullt tillgodogörande av studiens huvuddel där analysen av det empiriska 
materialet presenteras, återges nedan det inledande stycket i betänkandets 
sammanfattning:    

Digitaliseringen är i dag en del av vardagen för de flesta människor. Utvecklingen 
av datorer, läsplattor och smartphones med uppkopplingsmöjligheter till internet 
har starkt bidragit till att de flesta individer använder digitala verktyg och tjänster. 
Det skapar ett behov av att utveckla digital kompetens. Oavsett vilken del av livet 
det gäller såsom privatliv, samhällsliv, utbildning eller arbetsliv används digitala 
verktyg och tjänster i vardagen. Utredningen har valt att fördjupa sig i och lämna 
förslag avseende området digital kompetens utifrån dessa fyra livsområden. 
Förslagen ska bidra till att öka förståelsen för behovet av digital kompetens och ge 
förutsättningar för individen att stärka sin digitala kompetens. Vidare ska förslagen 
bidra till att säkra att kunskapsunderlag byggs upp för framtida analyser och förslag 
till insatser. (SOU 2015:28, s. 19) 

Även andra politiska dokument med koppling till digital kompetens har varit aktuella 
som empiriskt material i studien. Dessa politiska dokument har valts ut eftersom de 
ansetts relevanta för studiens syfte då de behandlar begreppet digital kompetens och för 
att de publicerats under en närliggande tidsperiod för när Digitaliseringskommissionens 
uppdrag pågick, eller efter denna period. Särskilt fokus riktas mot Medieutredningens 
delbetänkande (SOU 2015:94) och den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet (U2017/04119/S), vilka blir aktuella för analys först i analys- och 
resultatdelens senare avsnitt 5. 4, där identifierade alternativa perspektiv på digital 
kompetens presenteras. I Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94) redovisas 
utredarnas analys av det svenska medielandskapet utifrån ett medborgarperspektiv och 
således är det endast en del av detta dokument som varit användbart och av relevans för 
studiens syfte. Detta då Medieutredningens uppdrag ”att analysera behovet av nya 
mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör” (SOU 2015:94, s. 
3), och det fokus som utredningen riktar mot medier och journalistik, till en stor del inte 
ansetts relevant att studera utifrån uppsatsens syfte. Däremot har en del formuleringar 
varit intressanta att studera i relation till Digitaliseringskommissionens delbetänkande 
(SOU 2015:28) och skrivningarna om digital kompetens. För en kortare presentation av 
materialet återges nedan första stycket ur utredarens förord:   

Digitaliseringen öppnar enorma möjligheter. Tröskeln för att skapa innehåll, 
uttrycka åsikter och sprida dem har aldrig varit så låg som i dag. Trots denna 
enorma teoretiska potential har långt ifrån alla fått maximal utväxling i praktiken.   
Denna era av genomgripande samhällsförändringar omkullkastar många gamla 
“sanningar” inom medieområdet och utmanar oss att ifrågasätta tidigare 
utgångspunkter och definitioner. Mot den bakgrunden diskuterar utredaren hur 
mediernas roll har förändrats och hur frågor om mångfald, infrastruktur, 
konkurrens, integritet och kompetens påverkas. Frågan är hur vi navigerar genom 
dessa komplexa utmaningar för att möta de individuella behoven, utan att samtidigt 
tappa humanismen och kraften i kollektivet? (SOU 2015:94, s. 19)  

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S) som 
presenterades 2017, har haft stor relevans i studien, särskilt utifrån dess relation till 
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begreppsframställningen kring digital kompetens. Ytterligare ett dokument som är 
aktuellt i studien med särskild relevans för analysens avslutande delar gällande 
utmanande diskurser, är dokumentet För ett hållbart digitaliserat Sverige - en 
digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D). Genom att inkludera detta senare tillkomna 
dokument i analysen om digital kompetens, anläggs ett tydligare perspektiv på nutida 
representationer av problemet gällande begreppet, vilket bidrar till en mer uttömmande 
analys av identifierade problemrepresentationer. Denna funktion för studien har även 
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S). I och med att 
regeringens digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) går att relatera till de tidigare 
utredningarna av Digitaliseringskommisssionen (SOU 2015:28) och Medieutredningen 
(SOU 2015:94) är det också av intresse för studien att undersöka hur 
problemrepresentationen har utvecklats med relevans för analysen i avsnitt 5. 6. 

Initialt var tanken att endast studera Digitaliseringskommissonens delbetänkande (SOU 
2015:28), men av relevans för studiens huvudsakliga frågeställningar fanns behov av 
att inkludera kompletterande texter i analysen. Utöver de politiska dokument som 
nämnts har även andra relaterade dokument studeras i den mån de är relevanta för 
studien och bidragit till en fördjupning och berikande av analysens kvalitet. Detta då 
det anses av värde för diskursanalysens kredibilitet att nå en vidare överblick för den 
eller de diskurser kring digital kompetens som analyseras, då dessa texter har stor 
relevans för de huvudsakliga dokumenten i studien (Bacchi, 2009). I och med studiens 
angreppsätt menar Bacchi (2009) att det är lämpligt att i sin analys utgå från ett 
specifikt politiskt dokument, men att det ofta är nödvändigt att även undersöka 
relaterade texter för en mer utförlig problemrepresentation (ibid.). Urval av empiriskt 
material har skett utifrån det behov som ansetts ha funnits för att uppnå målet om att 
besvara studiens huvudsakliga frågeställningar. Detta innebär att urvalet skett allt 
eftersom studien fortskridit och kompletterats med empiriskt material efter behov, för 
att besvara de aktuella frågeställningarna med grund Bacchis modell och i 
förlängningen uppsatsens två frågeställningar.   

Diskursanalys som teoretiskt angreppsätt förutsätter tydliga avgränsningar i det 
empiriska material som avses att studera. Detta är nödvändigt då diskursanalyser 
tenderar att ta mycket tid i anspråk då forskningsfrågorna ofta blir mycket omfattande, 
särskilt när analysens syfte innebär att visa på diskursiva förändringar, vilket avser 
exempelvis Foucaults diskursanalys (Bergström & Boréus, 2012). Det kan anses vara 
av betydelse att påpeka att det endast är delar av de nämnda politiska dokumenten som 
varit föremål för analys och vars resultat presenteras i kapitel 5. Detta är av särskild 
vikt att påpeka gällande SOU 2015:28 som utgör huvudsakligt empiriskt material i 
studien. Att det förefallit sig på det här sättet har sin grund i den mättnad i analysen 
som har uppnåtts vid en viss tidpunkt i studiet av det empiriska materialet. Därtill har 
hänsyn tagits till att dessa utredningstexter är mycket omfattande och innehåller delar 
som inte ansetts vara av relevans för studiens syfte. När de frågeställningar med grund i 
Bacchis WPR-modell har ansetts vara besvarade och uttömda, har analysen fortskridit 
till att besvara påföljande frågeställning. De delar av materialet som varit särskilt 
aktuella att studera utifrån studiens syfte med hjälp av Bacchis frågeställningar 
redovisas för med referenser och citat i uppsatsens analys- och resultatdel kapitel 5. 
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4. 2 Diskursanalys som metod och tillvägagångssätt 

Diskursanalys så som den beskrivits i uppsatsens genomgång av teoretiska 
utgångspunkter är, utöver teoretisk referensram, också den metodologi som används i 
studiet av det empiriska materialet. För att applicera diskursanalys som ett 
metodologiskt verktyg har detta skett genom att det material som studerats i 
analysdelen varit föremål för analys med närläsning av de aktuella dokumenten efter 
den metodik med grund i Foucaults diskursanalys som föreslagits av Bacchi (2009). 

Den metodologiska ansats som diskursanalys innebär går att hänvisa till den definition 
som Bryman presenterar i Samhällsvetenskapliga metoder (2009). I denna definition 
menar Bryman (2009) att diskursanalytiker motsätter sig att deras tillvägagångssätt och 
tekniker ska kodifieras och hävdar att det sannolikt är omöjligt att utföra en sådan typ 
av diskursanalys. Istället för att genomföra en studie efter tydliga kodningar i det 
empiriska materialet, eller andra mer strukturerade metodologiska tillvägagångssätt 
som är vanliga i kvantitativt orienterade studier, menar Bryman att diskursanalytiker 
istället föredrar att uppfatta sin forskningspraxis som en slags analytisk mentalitet 
(2009). Detta sammanfaller också med hur Bergström och Boréus (2012) menar att 
diskursanalysen kan uppfattas som en metod i en vidare mening och tydligt avgränsad 
från teknik, och som ett visst sätt att analysera texter. I och med arbetet med studien har 
detta skett efter Foucaults mening att han önskade att hans böcker skulle fungera som 
en verktygslåda där andra fick möjligheten att botanisera och hitta verktyg att använda 
inom sitt område och efter eget tycke (Foucault, 1974, refererad i Olsson, 2010). 

Angreppssättet som Bacchi presenterar i Analysing policy (2009) innebär att det 
empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i de presenterade frågeställningarna 
för att urskilja vilka problemrepresentationer som gör sig gällande i materialet. Detta 
genom att i analysen av materialet utgå från den, enligt Bacchis (2009) tolkning, syn på 
diskurs och de verktyg som tillhandahålls genom Foucaults diskursanalys, med fokus 
på makt, styrning och utestängningsmekanismer. I analysen har således det praktiska 
tillvägagångssättet ofta inneburit att olika återkommande begrepp och uttryck i det 
empiriska materialet har identifierats och analyserats med utgångspunkt de olika 
frågeställningar som utgår från Bacchis (2009) WPR-modell. Det är dock viktigt att 
poängtera att Bacchis frågeställningar har kommit att anpassas för uppsatsens fokus för 
vad som ansetts relevant att studera utifrån studiens syfte. Detta innebär i praktiken att 
tyngdpunkten i frågeställningarna har lagts på de aspekter av frågan som varit särskilt 
intressanta för studien, medan andra delar av en frågeställning har förbisetts då 
aspekten har ansetts ha liten relevans för uppsatsens inriktning.  

Då Bacchis frågeställningar har anpassats för syftet med studien finns behov av en 
vidare genomgång av hur dessa frågeställningar har tolkats samt en mer ingående 
redogörelse för den funktion de innehar i analysen av materialet. Med syfte att bidra till 
läsbarheten i uppsatsens analys- och resultatdel presenteras en genomgång och närmare 
förklaring av utgångspunkterna i frågeställningarna först i anslutning till de olika 
avsnitten i kapitel 5. Detta för att sätta de teoretiska utgångspunkterna och Bacchis 
modell i kontexten av den aktuella analysen. Således innebär inledningarna till 
avsnitten i kapitel 5, en vidare redogörelse för tillvägagångssättet och fokus för 
analysen av det empiriska materialet. I uppsatsens analys- och resultatdel redogörs 
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också närmare för teoretiska begrepp som är aktuella. Detta då en diskursanalys efter 
Bacchis WPR-modell, med grund i Foucault diskursteori, innebär användning av olika 
teoretiska verktyg och begrepp för att studera problemrepresentationer.   

Analysen har således inneburit att fokus riktats tydligare mot vissa aspekter av Bacchis 
frågeställningar, medan andra aspekter inte erhållit ett lika stort utrymme i analysen. I 
och med att fokus riktas mot de delar som ansetts mest relevanta av frågeställningen är 
ambitionen en sammanhållen analys med ett tydligt fokus på syftet med studien och för 
att besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställningar. I och med att diskursanalys kräver 
ett stort mått av reflexivitet och intersubjektivitet hos den som utför denna typ av 
studie, inleds också varje avsnitt i uppsatsens analys- och resultatdel med en förklaring 
till påföljande analys och relationen till föregående avsnitt. Detta för att underlätta för 
läsaren att följa med i resonemanget och kopplingen till WPR-modellen hos Bacchi, 
med grund i hennes tolkning av Foucaults diskursanalys.    

4. 3 Reflexivitet och diskursanalysens problem 

Det finns olika problem relaterade till samtliga teoretiska och metodologiska 
angreppssätt och diskursanalysen är inget undantag. En del av diskursanalysens 
problem går att härleda till den konstruktionism som diskursanalys innebär och dess 
relativistiska sätt att se på verkligheten. Ett sådant epistemologiskt synsätt innebär att 
allt är präglat av språket och att det inte finns yttre kriterier att relatera diskursen till, 
vilket i förlängningen kan innebära att ingenting ses som ’sanning’ eller som ’fakta’, 
utan sättet att läsa och tolka verkligheten kan leda till att den mest effektiva tolkningen 
blir den som anses vara sann (Ginzburg, 1993, refererad i Bergström & Boréus, 2012). 
Diskursanalysens form och ontologiska grund i socialkonstruktionism kan likaså 
riskera att leda till problem gällande subjektivitet i analysen av det empiriska 
materialet. Det är också möjligt att hävda att det generellt inom kvalitativ forskning 
finns behov av att ta hänsyn till ostrukturerade data vilket innebär problem med 
generaliserbarhet och transparens kring forskningsresultat (Bryman, 2011). Forskaren 
har i diskursanalysen också en stor inverkan på studiens form och upplägg och denna 
inverkan är möjlig att härleda redan till urvalet av material som oundvikligen väljs 
utifrån egna infallsvinklar och intresseområden, vilket innebär att analysen av det 
empiriska materialet börjar redan i urvalsförfarandet (Bacchi, 2009).   

Vidare menar Bergström och Boréus (2012) att det finns vissa problem med det 
foulcaultorienterade sättet att se på makt. Vidden av begreppet leder till att det kan ses 
tämligen poänglöst att tolka alla uttryck i samhället som ett resultat av maktutövande 
(ibid.). Denna typ av kritik går att bemöta genom att hänvisa till det värde som 
diskursanalysen kan anses innebära i och med synliggörandet av maktstrukturer samt 
att medvetandegöra människor om hur styrning verkar på olika plan i samhället. För att 
motverka de problem som riskerar att vara aktuella inom diskursanalysen har ett 
reflexivt angreppssätt varit av stor vikt och enligt Bacchi (2009) är reflexivitet en 
grundpelare i WPR-modellen och vidare att forskaren måste acceptera att personen 
själv är en del av de problemrepresentationer som analyseras. Detta påstående kan 
hävdas ha sin grund i ett annat av diskursanalysens problem, som innebär att det är 
mycket svårt, om inte omöjligt för en forskare att existera utanför den diskurs som 
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personen ämnar att studera. I och med att forskaren ingår i den diskurs som studeras 
innebär det också att personen bidrar till att rekonstruera eller utmana diskursen (ibid.). 

5 Analys och resultat 

Kapitlets struktur har sin grund i Bacchis (2009) frågeställningar efter WPR-modellen, 
vilka dock har anpassats och utformats för den aktuella studien. I början av varje avsnitt 
presenteras inriktningen för de olika delarna och kopplingen till den teoretiska grunden. 
Detta med syftet att underlätta för läsaren att följa resonemangen i de olika avsnitten 
och visa på transparens i hur Bacchis metodologi och frågeställningar har anpassats för 
studien. De olika avsnitten har olika inriktningar i och med Foucaults syn på diskurs. 
Detta efter vad som redogjorts för i tidigare kapitel och följer en tydlig teoretisk 
struktur som redogörs för mer ingående inför varje avsnitt.  

Tillvägagångssättet i analysförfarandet kan något förenklat beskrivas som att en 
fördjupning sker i en systematisk ordningsföljd i och med att de olika 
frågeställningarna studeras. Detta innebär att efter att problemrepresentationen har 
identifierats så möjliggör förfarandet en vidare fördjupning i den analytiska processen i 
och med efterkommande avsnitt. I och med fördjupningen som sker efter det första 
avsnittet där problemrepresentationen identifieras, studeras Bacchis andra 
frågeställning efter Foucaults arkeologi. Därefter utgör studiet av underliggande 
grundantaganden en utgångspunkt för den tredje frågeställningen, där Foucaults 
genealogiska inriktning med fokus på begreppets uppkomst studeras. Efter dessa avsnitt 
anläggs sedan ytterligare analytiska nivåer i analysens senare delar, där andra 
perspektiv på begreppet digital kompetens aktualiseras och utmanande diskurser 
identifieras. 

Efter resultat- och analyskapitlet presenteras sedan i kapitel 6 slutsatser från resultatet 
och avslutas med reflektioner och förslag till vidare forskning. 

5. 1 Vad är problemet? 

I det här avsnittet presenteras den problemrepresentation som gör sig gällande i 
delbetänkandet Gör Sverige i tiden - Digital kompetens (2015:28), med grund i Bacchis 
(2009) första frågeställning där problemrepresentationen ska identifieras. Enligt Bacchi 
(2009) fungerar beskrivningen av en problemrepresentation till en största del som ett 
klargörande av vad för problem som den studerade policyn visar på och svaret kan vara 
förhållandevis rättframt. I 5. 1. 1 beskrivs de delar som utgör problemrepresentationen 
och i 5. 1. 2 presenteras de förslag till åtgärder som Digitaliseringskommissionen lyfter 
fram i SOU 2015:28. Att dessa förslag till åtgärder behandlas i analysen beror på att de 
stärker den identifierade problemrepresentationen i studien och tydliggör dess aktualitet 
och relevans. Detta då Bacchi (2009) menar att ett sätt att identifiera problem-
representationer är att undersöka hur ekonomiska medel riktas i politiska förslag, detta 
då det kan visa på vilka problem som anses viktiga att adressera. 
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I avsnittet ligger främst utredningens förord (s. 11ff) och kommissionens presentation 
om förslag till åtgärder (s. 162ff) till grund för identifieringen av den aktuella 
problemrepresentationen. Att förordet valts ut som centralt för identifieringen av 
problemframställningen beror på att förord per definition visar på exempelvis syfte, 
tillkomsthistoria och planläggning (NE, u. å.). Förordet ger således en tydlig 
beskrivning av utredarens bild av problemet och syn på samhälle och digitalisering i en 
vidare kontext, vilket anses vara av betydelse för problemframställningen.  

5. 1. 1 Samhällsutvecklingen, nationell tillväxt och individens ansvar 

I digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) anläggs ett tydligt fokus 
på vikten av att individer kontinuerligt arbetar med att utveckla sin digitala kompetens. 
Detta för att säkerställa framtida kompetensförsörjning, utvecklingen av vårt moderna 
samhälle och för att skapa förutsättningar för skapandet av innovativa lösningar som 
exempelvis kan generera jobb och skapa nytta (s. 12f). Nedanstående citat är hämtade 
från förordet i delrapporten Gör Sverige i tiden - Digital kompetens (SOU 2015:28) och 
exemplifierar ovan nämnda påstående om vikten av utvecklingen av digital kompetens 
hos befolkningen: 

Digital kompetens är avgörande för framtidens arbetsliv, dels för att möta de 
utmaningar som uppkommer i och med att jobb försvinner till följd av 
digitaliseringen och dels för att möjliggöra framväxten av nya jobb, verksamheter 
och företag. (2015:28, s. 12) 

Alla måste ges möjlighet att utveckla och fördjupa sin digitala kompetens eftersom 
digitaliseringen är grundläggande för utvecklingen av hela vårt moderna samhälle. 
(2015:28, s. 12) 

Det är de individer som har hög digital kompetents och har de förutsättningar som 
behövs för att skapa innovativa lösningar, som kan generera nya jobb, skapa nytta 
och som är nödvändiga för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. (2015:28, s. 12f) 

Digitaliseringen innebär en ständig och fortlöpande transformering av samhället 
inom överskådlig tid. I vilken utsträckning individen är digitalt kompetent kommer 
påverka de egna förutsättningarna inom livsområdena privatliv, samhällsliv, 
utbildning och arbetsliv och Sveriges förutsättningar för utveckling och välstånd. 
(SOU 2015:28, s. 160) 

Problemet som representeras anses således vara det faktum att Sverige riskerar att 
hamna efter i den digitala utvecklingen, vilket riskerar samhällets framtid. Särskilt visar 
det analyserade dokumentet på ett stort mått av angelägenhet att uppmana individer att 
själva ta ansvar för sin digitala kompetensutveckling. Detta för att undvika ett scenario 
där människor underlåter sitt ansvar att utveckla digital kompetens. Den representation 
av problemet som Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) visar 
på är även att medborgarna anses sakna tillräcklig digital kompetens för att Sverige i 
fortsättningen ska vara ett framgångsrikt land inom innovation och digitalisering (s. 
12f). Denna kompetens måste enligt utredarna adresseras så att Sverige inte hamnar 
efter i den digitala utvecklingen, vilken anses ska bära hela vårt samhälle och den 
framtida ekonomiska utvecklingen (ibid.). 
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Grunden till problemet avseende risken med Sveriges framtida konkurrenskraft, kan 
anses vara individers bristande förmåga att utveckla digital kompetens. Detta anses 
vara ett problem som behöver åtgärdas genom de förslag till åtgärder som 
Digitaliseringskomissionen presenterar (SOU 2015:28, s. 162ff). De förslag som 
presenteras är inte tvingande utan verkar istället underlättande och uppmuntrande för 
personer som inte innehar en tillräcklig digital kompetens. Detta genom att individen 
självmant bör sträva efter att bli en fullgod digital samhällsmedborgare. Genom att 
uppmuntra människor att själva arbeta för att förbättra sin digitala kompetens, förlitar 
sig utredarna på att medborgarna själva ska inse att de behöver vara digitalt kompetenta 
för att nå framgång inom olika livsområden (SOU 2015:28, s. 160). På så sätt kommer 
Sverige som nation att kunna hävda sig internationellt genom att individer ´kapitaliserar
´ sig själva och kraften i detta ligger i arbetskraftens psykologiska, dispositionella och 
aspirationella egenskaper (Rose, 1999). Går det att försäkra sig om att människor 
investerar i sin egen kapacitet genom hanteringen, presentationen, avancemanget och 
stärkandet av sitt ekonomiska kapital och som ett livslångt projekt, kommer detta även 
att leda till makroekonomiska vinningar (ibid). 

I tidigare kapitel har den komplexitet som begreppet digital kompetens innebär, 
presenterats och förklarats, och därtill har i vilka olika sammanhang begreppet 
uppkommit och vilken betydelse som begreppet tillskrivs i olika kontexter redogjorts 
för. I Digitaliseringskommissionens betänkande Gör Sverige i framtiden - Digital 
kompetens (SOU 2015:28) presenteras en förklaring till innebörden av digital 
kompetens efter Digitaliseringskommissionens definition, vilken lyder: 

Digital kompetens[…]innefattar den förståelse, de kunskaper, de färdigheter och 
den motivation som individen behöver i den förändring som digitaliseringen 
innebär. Utvecklingen sker kontinuerligt vilket innebär att de krav som ställs på 
digital kompetens, i privatliv och samhällsliv liksom inom utbildning och arbetsliv, 
fortlöpande förändras. (SOU 2015:28, s. 146f) 

Vad som kan anses viktigt att lyfta fram i Digitaliseringskommissionens definition är 
det fokus på individen och de kunskaper som denne behöver för att kunna beskrivas 
som digitalt kompetent. Med utgångspunkt i individen beskrivs vidare att kravet för 
digital kompetens inte vara en färdighet som är möjlig att en gång i livet förvärva med 
målsättningen att nå upp till en viss nivå av digital kompetens. Detta då 
förutsättningarna beskrivs förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen av teknik och 
den pågående digitaliseringen av samhället (SOU 2015:28, s. 146f). Ett livslångt 
perspektiv på digital kompetens är en aspekt som är framträdande i dokumentet och i 
förordet till utredningen presenteras just begreppets förhållande till det livslånga 
lärandet mer ingående:      

I en snabbt föränderlig värld krävs att man kontinuerligt kan ställa om och utveckla 
den kompetens som behövs för att möta nya utmaningar. Hela lärandesystemen 
behöver utformas till att innefatta ett livslångt lärande och byggande av digital 
kompetens. För att vara framgångsrika även i framtiden behövs en ökad samverkan 
mellan näringsliv, offentlig sektor och utbildningsväsende. Alla måste ges 
möjlighet att utveckla och fördjupa sin digitala kompetens eftersom 
digitaliseringen är grundläggande för utvecklingen av hela vårt moderna samhälle. 
(SOU 2015:28, s. 12) 
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I en senare del av dokumentet är det möjligt att se ett allt tydligare fokus på individnivå 
och det individuella ansvaret för att upprätthålla och utveckla digital kompetens: 

Digitaliseringen innebär en ständig och fortlöpande transformering av samhället 
inom överskådlig tid. I vilken utsträckning individen[min kursivering] är digitalt 
kompetent kommer påverka de egna förutsättningarna[min kursivering] inom 
livsområdena privatliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv och Sveriges 
förutsättningar för utveckling och välstånd. (SOU 2015:28, s. 160) 

I och med att digital kompetens anses vara grundläggande för samhällets fortsatta 
utveckling lyfts det av Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28, s. 160) fram att det 
dessutom är viktigt för individen att arbeta aktivt med att utveckla sin digitala 
kompetens för individens förutsättningar till framgång inom de fyra livsområdena. I 
och med att individen frivilligt utvecklar sin digitala kompetens för att nå framgång 
inom livsområdena privatliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv innebär det samtidigt 
en form av växelverkan enligt principen för governmentalitet i en stat där frihet anses 
vara en tillgång (Nicoll & Fejes, 2008). Om invånarna utvecklar sin digitala kompetens 
i takt med att nya krav ställs av staten på en sådan kompetens, finns det inte behov för 
statliga tvingande åtgärder. Detta så länge som medborgarna själva arbetar för att 
utveckla den efterfrågade kompetensen och utbildar sig inom de områden där det anses 
finnas behov av arbetskraft framöver. Denna struktur är baserad på det 
beroendeförhållande som individen har till staten i en nyliberal samhällsmodell och är 
avhängig på individens vilja och förmåga att ingå i denna formation och i avtalet som 
kan sägas existera mellan staten och dess medborgare (Bacchi, 2009). Detta innebär 
krav på medborgarna att anpassa sig till den rådande samhällsutvecklingen i takt med 
digitaliseringen och att utveckla sin digitala kompetens för att passa in i den 
framtidsbild som utredarna presenterar.  

Eftersom staten är beroende av att individer av fri vilja strävar efter att upprätthålla och 
utveckla sin digitala kompetens kan detta anses innebära att utredningens förslag till 
åtgärder hamnar inom de samhällsområden där det är möjligt att arbeta främjande och 
stödjande. Att staten innehar en sådan roll är också något som framkommer i materialet 
där utredarna skriver ”Vad staten kan, bör och ska göra för att främja utvecklingen är 
centrala frågeställningar för utredningen. Statens roll är att undanröja hinder och 
genom insatser stärka förutsättningarna för bättre användning av digitaliseringens 
möjligheter.” (SOU 2015:28, s. 161f). Denna hållning tydliggörs senare i utredningen 
där konkreta förslag till åtgärder presenteras och det är genom en granskning av förslag 
till åtgärder och fördelning av ekonomiska medel, som det tydligt går att urskilja 
problemrepresentationen i det empiriska materialet. Detta genom antagandet att vikten 
av den politiska frågan och benägenheten att lösa ett visst policyproblem kan tolkas i 
proportion till omfattningen av de ekonomiska medel som fördelas (se Bacchi, 2009).  

Problemrepresentationen som identifieras kan anses vara tvådelad och utgör 
tillsammans hela bilden av problemrepresentationen. Den ena delen innebär risken att 
Sverige hamnar efter i den digitala utvecklingen, och således riskeras 
samhällsutvecklingen och den nationella tillväxten. Ett följdproblem av detta blir 
individers förmodade bristande digitala kompetens, vilket utgör problem-
representationens andra del. I den fortsatta texten hänvisas problemrepresentationen 
främst till som en enda, vilken utgör de båda delar som presenteras ovan. 
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5. 1. 2 Problemrepresentation genom förslag till åtgärder 

Utredningens förslag till åtgärder (SOU 2015:28, 5. 4., s. 162ff) går tydligt att relatera 
till den del av problemrepresentationen gällande individers bristande digitala 
kompetens, genom förslag till incitament till livslångt lärande inom dessa områden. 
Problemet innebär att medborgarna själva inte förstår vikten av att förbättra sin digitala 
kompetens, vilket innebär att incitamenten måste öka för att människor självmant ska 
arbeta för att utveckla den efterfrågade kompetensen (se SOU 2015:28, s. 160).  

De förslag till åtgärder som föreslås i Digitaliseringskommissionens delbetänkande om 
digital kompetens, presenteras i det femte avsnittet där fyra förslag och konkreta 
åtgärder presenteras (SOU 2015:28, 5. 4.). Dessa fyra områden är Kontinuerlig 
kunskapsuppbyggnad om digitalisering inom högre utbildning, Kunskapsuppbyggnad 
om könsobalans inom it-utbildningar, Skattereduktion för kompetenshöjning genom 
handledning och teknisk support i hemmet och Digitala servicecenter i kommunal regi 
(ibid.).  

I Digitaliseringskommissionens delbetänkande framkommer det, som tidigare nämnts, 
att ett stort fokus riktas mot individen och dess förmåga att kontinuerligt utveckla sin 
digitala kompetens genom hela livet. I kommissionens första förslag 5. 4. 1. lyfts frågan 
gällande Kontinuerlig kunskapsuppbyggnad om digitalisering inom högre utbildning 
fram och författarna menar att det ”[…]saknas en samlad bild av hur den högre 
utbildningen arbetar för att utveckla digital kompetens hos studerande inom 
utbildningsprogrammen.” (SOU 2015:28, s. 162), samt att ”Utbildningens betydelse 
för samhällets välståndutveckling kan inte underskattas.” (SOU 2015:28, s. 162f). Det 
fokus på utbildningen som bildningsinstitution och dess betydelse för att främja den 
digitala kompetensen hos medborgarna som påpekas här, går att relatera till idéer om 
utbildningens funktion som institution där en viss typ av kunskap premieras, och i 
kontexten av det livslånga lärandet är det ofta kunskaper som är till nytta inom 
arbetslivet som värdesätts (Andersson & Bergstedt, 1996). 

Det andra förslaget som presenteras av kommissionen är en vidare kunskaps-
uppbyggnad om könsobalans inom it-utbildningar (SOU 2015:28, 5. 4. 2.). Detta då det 
i materialet anses att inte tillräckligt många kvinnor utbildar sig inom it (ibid.). 
Författarna hänvisar till en undersökning  som EU genomfört år 2013 där det fastslås 2

att alltför få kvinnor väljer att utbilda sig inom it och att de kvinnor som har en 
utbildning inom området väljer att sluta i förtid eller att inte alls arbeta inom it efter 
avslutad utbildning (SOU 2015:28, s. 143). Slutsatsen som presenteras i EUs 
undersökning (se fotnot.) visar också att om fler kvinnor skulle utbilda sig inom it, så 
skulle det gynna branschen såväl som ekonomin i hela EU (ibid.). 

De två sista förslagen till åtgärder som presenteras i Digitaliseringskommissionens 
delbetänkande (SOU 2015:28) gäller Skattereduktion för kompetenshöjning genom 
handledning och teknisk support i hemmet (SOU 2015:28, 5. 4. 3.) och Digitala 
servicecenter i kommunal regi (SOU 2015:28, 5. 4. 4.). Dessa båda förslag går att 

 Se Pressmeddelande, EU Commission, Women active in the ICT sector (2013, 2

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-905_sv.htm
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relatera till en övergripande diskurs där det är individen som ansvarar för sin 
kompetensutveckling för att vara anställningsbar och kan omprogrammera sina 
färdigheter i ett föränderligt samhälle (Castells, 2002). I och med de föreslagna 
satsningarna på insatser med syftet att underlätta för människor att utveckla sin digitala 
kompetens, är det möjligt att fastslå att dessa frågor varit av stor vikt i det problem som 
representeras i materialet. Förslagen till insatser med syftet att hjälpa individer i behov 
av extra kompetenshöjande åtgärder, leder till att människor som annars riskerar att 
hamna utanför samhällets digitalisering, inkluderas i satsningarna. I utgångspunkterna 
för utredningens bedömningar fastslås bland annat att digital kompetens är en 
likvärdighets- och demokratifråga och att statens roll ständigt behöver bedömas i skenet 
den utveckling som sker (SOU 2015:28, s. 161f). De förslag som presenteras som 
åtgärder för att lösa det representerade problemet gällande individers brist på digital 
kompetens går att hänvisa till dessa utgångspunkter. I och med att statliga styrmedel 
föreslås avsättas för dessa åtgärder, innebär det att statens roll i utvecklingen av 
individers digitala kompetens går att anse vara påtaglig inom ramen för kommunernas 
självbestämmanderätt, avseende de digitala servicecenterna och vilka satsningar som 
görs inom området.  

De sistnämnda förslagen till åtgärder som presenterats i det här avsnittet utgör bra 
exempel på prioriteringar av ekonomiska medel som riktas mot särskilda områden. 
Detta med syftet att åtgärda de identifierade problemen med grund i individers 
bristande digitala kompetens och som anses vara av stor betydelse för den ekonomiska 
och teknologiska utvecklingen i Sverige och för den internationella 
konkurrensförmågan i en globaliserad värld.        

5. 2 Problemrepresentationens grundantaganden  

I föregående avsnitt identifierades problemrepresentationen att vara medborgarnas brist 
på digital kompetens och den potentiella risk detta utgör för samhällsutvecklingen och 
för den nationella tillväxten. Den del av analysen som nu följer har sin grund i 
Foucaults arkeologi, där intentionen är att visa på de underliggande konceptuella 
logiker och politiska premisser som ligger till grund för problemrepresentationen. I 
analysen identifieras således vilka föreställningar och antaganden som ligger bakom det 
problem som representeras. Det innebär att det genom att studera omstridda begrepp 
blir möjligt att skapa förståelse för hur problemet framställs i utredningen, genom att se 
vad för mening och betydelse som ges till dessa begrepp (Bacchi, 2009). 
  
Enligt Bacchi (2009) är det lämpligt att i den här delen av analysen identifiera 
nyckelbegrepp, kategorier och motsatspar i det material som studeras. Med 
nyckelbegrepp avses i det här avsnittet begrepp vars innebörd är omstridd och vad för 
innebörd som kan relateras till dessa i och med hur begreppet omtalas i materialet. 
Kategorier spelar en central roll i hur styrningen av subjekt äger rum och hur de, i och 
med sin icke givna betydelse, ger mening till de problem som representeras. Bacchis 
beskrivning av nyckelbegrepp och kategorier kan anses vara något diffus, och för att 
underlätta distinktionen har analysen av kategorier i avsnitt 5. 2. 2. ett tydligt fokus på 
människor till skillnad mot avsnitt 5. 2. 1 där det i studiet av nyckelbegrepp tas hänsyn 
till andra begrepp med omstridd innebörd. Slutligen presenteras det motsatspar som 
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identifierats i materialet, där den ena delen av motsatsparet premieras till förmån för 
den andra delen. Det motsatspar som identifieras är individ/kvinna, vilka också utgör de 
två kategorier som identifierats i materialet. Att just detta motsatspar presenteras har sin 
grund i dess tydliga relevans för studiens syfte och relationen till de identifierade 
kategorierna. 

5. 2. 1 Nyckelbegrepp 

Ett begrepp som förekommer kontinuerligt i det material som studerats är digitalisering 
och faktumet att begreppet är viktigt i sammanhanget kan anses ha sin grund i att 
termen är centralt för Digitaliseringskommissionens uppdrag. För att avgränsa analysen 
och tydliggöra kontexten för studiet av aktuella nyckelbegrepp har exempelcitat 
identifierats, vilka uteslutande är hämtade från delbetänkandets (SOU 2015:28) 
inledande förord och sammanfattning (s. 12f, 26). Avseende begreppet digitalisering i 
materialet är det möjligt att konstatera att begreppet förekommer i sammanhang där 
värdeord som möjlighet och/eller utveckling ingår.  

Uppdragsbeskrivningen som tillskrivits Digitaliseringskommissionen i och med den 
föreliggande it-strategin It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige, står det 
skrivet ”[…]att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter” (2011/12:1, s. 6). Uppdragsbeskrivningen delger att genom de positiva 
konnotationer som går att tillskriva substantivet möjlighet, beskrivs digitalisering som 
ett positivt begrepp. Vidare i materialet förekommer digitalisering på ett flertal 
textställen i delbetänkandets inledande avsnitt och sätts i relation till värdeorden 
möjlighet och utveckling:    

Alla måste ges möjlighet[min kursivering] att utveckla[min kursivering] och 
fördjupa sin digitala kompetens eftersom digitaliseringen[min kursivering] är 
grundläggande för utvecklingen[min kursivering] av hela vårt moderna samhälle. 
(SOU 2015:28, s. 12) 

Enligt internationella studier beror Sveriges framstående position inom 
digitaliseringen[min kursivering] på att vi arbetar för att skapa jämlika 
möjligheter[min kursivering] för alla att vara delaktiga. (SOU 2015:28, s. 12) 

Det är de individer som har hög digital kompetents och har de förutsättningar som 
behövs för att skapa innovativa lösningar, som kan generera nya jobb, skapa nytta 
och som är nödvändiga för att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter[min kursivering]. (SOU 2015:28, s. 13) 

Utgångspunkten ä r a t t dig i ta l i ser ingen [min kurs iver ing] dr iver 
samhällsutvecklingen[min kursivering] och transformerar de flesta områden och 
verksamheter. Med detta är utveckling[min kursivering] och spridning av kunskap 
viktiga förutsättningar för tillväxt och samhällsutveckling[min kursivering] vare sig 
det gäller individens förmåga att utveckla[min kursivering] digital kompetens eller 
producerande verksamheters förmåga till omställning. (SOU 2015:28, s. 19) 

Statens roll är att undanröja hinder och genom insatser stärka förutsättningarna för 
bättre användning av digitaliseringens[min kursivering] möjligheter[min 
kursivering]. (SOU 2015:28, s. 26) 
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I utredningen går det, genom ovan nämnda exempel, se att den digitala utvecklingen 
anses vara en möjlighet som det finns ett behov av att ta vara på på bästa sätt. 
Problemet är således inte den snabba teknologiska utvecklingen som sker i samhället, 
vilket istället ses som en möjlighet för framsteg och innovation. När det i den digitala 
agendan (2011/342/ITP) står fastslaget att ”[…]Sverige ska bli bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter” (s. 5), innebär det också en målsättning som 
indikerar att den digitala utvecklingen innebär möjligheter för samhället, till skillnad 
från risker. 

I exempelcitatet ovan från Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 
2015:28) skriver utredarna bland annat att ”Utgångspunkten är att digitaliseringen 
driver samhällsutvecklingen och transformerar de flesta områden och 
verksamheter.” (s. 19). Intrycket av denna formulering innebär att det är tekniken och 
digitaliseringen som styr samhällsutvecklingen, vilket blir en genomgående sanning i 
diskursen kring digitaliseringen som presenteras i materialet. Genom att utgå ifrån att 
det är tekniken som styr samhällsutvecklingen när samhällsfunktioner digitaliseras, 
leder det också till att många delar av ekonomin påverkas, vilket innebär att 
digitaliseringen ses som en utvecklingsfaktor för ekonomin. Denna syn kan sägas ha sin 
grund i en teknokratisk syn på samhällsutvecklingen som skild från mänsklig vilja och 
påverkan, och innebär att teknikutvecklingen är något som sker och som kommer att 
ske oavsett. Ett sådant sätt att se på samhället är dominerande i materialet och genom 
att peka på digitaliseringen som något positivt för utvecklingen och de möjligheter som 
skapas, bidrar det till att reproducera diskursen kring digitaliseringen och lyfta fram 
digital kompetens som en viktig del i Sveriges ekonomiska tillväxt och som en 
avgörande samhällsfråga. En genomgående syn i delbetänkandet (SOU 2015:28) 
gällande Sveriges internationella position inom digitalisering är att vi har befunnit oss i 
framkant och den höga placeringen i internationella rankningar har lyfts fram. Däremot 
skrivs det också att vi under de senaste åren har vi tappat det försprång vi har ansetts ha 
tidigare och att andra länder börjar komma ikapp (se SOU 2015:28, s. 80), vilket även 
omnämns i den digitala agendan (2011/342/ITP). 

5. 2. 2 Kategorier 

I de förslag till åtgärder som presenteras i materialet går det att urskilja olika kategorier 
som tilltalas utifrån de grundantaganden som föreligger i problemrepresentationen. 
Genom att studera kategorier och hur subjekten konstrueras i dokumentet har det en 
inverkan på hur styrningen sker och hur människor ser på sig själva och på andra 
(Bacchi, 2009). 

I det aktuella materialet är det möjligt, att genom att studera problemrepresentationen, 
konstatera att det ofta är individen som står i centrum som tilltalsperson och att det 
vidare är individens förmåga att utveckla sin digitala kompetens som är avgörande för 
att Sverige ska nå upp till målsättningen om att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. I dokumentet står det konstaterat att det är de 
individer som har hög digital kompetents och som har de förutsättningar som behövs 
för att skapa innovativa lösningar, som kan generera nya jobb och skapa nytta (SOU 
2015:28, s. 12f). Problemet som lyfts fram är att det är individens brist på digital 
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kompetens och därmed oförmåga att förstå vikten av att utveckla sin digitala 
kompetens, som är den kritiska punkten för att Sverige ska nå upp till de it-politiska 
målen. 

Kategorin individ omfattar alla människor som Digitaliseringskommissionen (SOU 
2015:28) inkluderar i sitt tilltal, vilket alltså är samtliga invånare i Sverige. Som 
författarna skriver, måste alla ”[…]ges möjlighet att utveckla och fördjupa sin digitala 
kompetens eftersom digitaliseringen är grundläggande för utvecklingen av hela vårt 
moderna samhälle.” (SOU 2015:28, s. 12). Att samtliga individer i Sverige ska vara 
inkluderade i tilltalet är väsentligt för kommissionens uppdrag och målsättningen enligt 
den digitala agendan (2011/342/ITP). Samtidigt grundar sig denna styrning i att 
individen själv ska inse att den vill utveckla sin digitala kompetens, enligt den 
underliggande premissen att individen själv ansvarar för sitt självförverkligande och för 
att leva upp till arbetsmarknadens krav på att besitta relevant kompetens. Detta 
resonemang förutsätter att individen genom sitt livslånga lärande tar ’rätt’ beslut om sin 
utbildning och problemrepresentationen kan anses ha sin grund i antagandet om att 
förnuft och rationalitet präglar samhället och sättet att se på kunskap. Individen 
förväntas således ta beslut som anses vara det mest rationella, vilket är att bättra på sin 
digitala kompetens för att vara anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden (Se 
Andersson & Bergstedt, 1996). 

Det kan däremot uppkomma vissa problem när individen förutsätts ta beslut som är det 
mest rationella kring sin utbildning, då det kan anses finnas en skiljeväg mellan 
omedvetet och medvetet lärande (Andersson & Bergstedt, 1996). När det kommer till 
att individen självmant och medvetet ansvarar för att utveckla sin digitala kompetens, 
förutsätter det att individen ser rationellt på sin utbildning. Detta med målsättningen att 
ge sig själv framtidsutsikter på en arbetsmarknad, som i allt större grad anses förutsätta 
en hög nivå av digital kompetens. Vad som i dessa lägen riskerar att glömmas bort är 
människors egna idéer om självutveckling och vad som anses viktigt för individens 
självbild. Detta resonemang går att associera till diskussionerna kring förslaget i 
Svenskt Näringslivs rapport Konsten att strula till ett liv (2011) där författarna menar 
att studiemedlets omfattning bör anpassas efter högskoleutbildningars förmodade 
samhällsnytta. Frågan om att styra människor till att söka vissa utbildningar framför 
andra, går att sätta i relation till Digitaliseringskommissionens andra förslag gällande 
jämlikhet på it-utbildningar (SOU 2015:28, s. 163f).      

Ytterligare en kategori som går att uttyda i materialet är kvinnor och den brist på 
jämlikhet inom it-sektorn som har sin grund i att inte tillräckligt många kvinnor söker 
sig till it-utbildningar. Också här framkommer den tidigare konstaterade 
problemrepresentationen tydligt i och med synsättet att vissa individer, och i det här 
fallet kategorin kvinnor, riskerar att ta ’fel’ beslut gällande karriär och utbildning. Detta 
antagande har sin grund i frågan om flickors val av utbildning, som sedan 1970-talet 
ansetts vara ett ’problem’ inom utbildningspolitik och specifikt frågan om hur det skulle 
vara möjligt att uppmuntra flickor att välja studieområden som ansetts otraditionella för 
kvinnor (Bacchi, 2009). Enligt Bacchi (2009) ansågs det vara ett problem att flickor 
tenderade att välja studieområden inom humaniora och konst. Detta istället för att 
studera naturvetenskapliga ämnen som var mer populära bland pojkarna, och vilket i 
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förlängningen antogs producera begränsade valmöjligheter av framtida yrkesområden 
för flickor som valde att studera humaniora och konstämnen (ibid.).  

Ett förslag som senare presenterades i Digitaliseringskommissionens betänkande (SOU 
2015:91) var att genomföra ett incitamentsprogram för att öka könsbalansen på högre 
it-utbildningar, i syftet att öka jämställdheten inom it-området. Att öka incitamenten för 
kvinnor att söka sig till samhällsekonomiskt lönsamma utbildningar blir ett tydligt 
exempel på hur principen om att styra medborgare till att göra val som anses ’rätt’, dras 
till sin spets. Analysen gällande potentiella orsaker till att få kvinnor söker sig till it-
sektorn är inte aktuell för denna studie, men av värde för uppsatsen är konstaterandet 
att Digitaliseringskommissionen i sitt delbetänkande (SOU 2015:28) menar att 
problemet med att kvinnor inte söker sig till it-utbildningar är föremål för utredning 
inför det senare betänkandet (SOU 2015:91). Detta problem lyfts fram med 
förklaringen: ”För att utbildningarna ska bli mer attraktiva för kvinnor behövs mer 
kunskap om orsakerna till varför kvinnor inte söker sig till sektorn.” (SOU 2015:28, s. 
163). 

5. 2. 3 Motsatspar 

De identifierade kategorierna individ och kvinna utgör också tillsammans ett motsatspar 
i den bemärkelsen att begreppet individ syftar på varje enskild person, oberoende av 
tillhörande könstillhörighet. Till skillnad mot kategorin individ som i dess definition är 
könsneutralt och inkluderande för alla människor i samhället, leder kategorin kvinna till 
att endast tilltala en del av befolkningen och utifrån problemet att flickor och kvinnor 
anses göra ’fel’ utbildningsval utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det ansvar 
som läggs på individen att återskapa sig själv som ett eftersträvansvärt subjekt på 
arbetsmarknaden, leder till det tidigare identifierade problemet att individen inte förstår 
vikten av att utveckla sin egen digitala kompetens. Begreppet kvinna innebär en 
hänsyftning till en grupp av individer, som alla innehar subjektspositionen kvinna.  

I ett förslag i SOU 2015:91 om att öka incitamenten för kvinnor att utbilda sig inom it, 
blir det också intentionen tydlig att genom politisk styrning påverka kvinnor att göra 
’rätt’ val gällande sin utbildning. Att individer som också innehar subjektspositionen 
kvinna anses viktiga att inkludera i frågan om digital kompetens blir tydligt i följande 
citat: ”Kvinnors kompetens och erfarenhet är viktiga parametrar för utvecklingen av 
digitala verktyg och tjänster vilket bidrar till en högre konkurrenskraft” (SOU 2015:28, 
s. 25). Det fokus som riktas mot kvinnor och deras representation inom it-sektorn anses 
enligt författarna bidra till en högre konkurrenskraft, samtidigt som detta påstående 
förklaras genom att syfta på kvinnors särskilda kompetens och erfarenhet. Att kvinnor 
skulle inneha en särskild kompetens har troligtvis sin grund i den högre andelen 
kvinnor som fortsätter att studera på högre nivå, men det blir även ett påstående som 
motsätter sig de krav som ställs på varje individ att ansvara för utvecklandet av sin 
digitala kompetens. De formuleringar som presenteras i materialet skulle således kunna 
leda till en generalisering av kvinnor och tillhörande specifika och förmodade 
kompetensområden.  
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Enligt de resonemang som förts tidigare i det här arbetet gällande betydelsen av 
ekonomisk konkurrenskraft i problemrepresentationen som identifierats i diskursen 
gällande digital kompetens, blir det tydligt att kategorin kvinnor i SOU 2015:28 
representerar en del av av de individer som innebär en del av det problem som måste 
lösas genom särskilda åtgärder, med syftet att förbättra medborgarnas digitala 
kompetens. 

Den motsättning som identifieras mellan individ och kvinna i materialet går att sätta i 
relation till andra motsatspar som inte skrivs ut explicit i det empiriska materialet, men 
som går att härleda till dessa. Bacchi (2009) ger exempel på vanliga motsatspar som 
ofta går att utröna i policytexter och några av dessa är natur/kultur, manlig/kvinnlig och 
ansvarsfull/oansvarig. Vad som här blir intressant är hur det explicit i materialet  
identifierade motsatsparet individ/kvinna går att relatera till dessa nämnda motsatspar 
om exemplifieras av Bacchi (2009). Detta i och med tidigare resonemang med koppling 
till problemrepresentationen om individens ansvar att ta rationella beslut gällande sin 
utbildning och karriär. I relation till den innebörd som ges begreppet kvinna i materialet 
kan denna placeras i motsats till den önskade, rationella individen som representerar de 
värden som premieras i problemrepresentationen.        

5. 3 Problemrepresentationens uppkomst 

Fokus för den tredje frågeställningen är hur problemet uppstått, och utifrån Foucaults 
genealogi studeras historiska händelser som har påverkat och frammanat 
problemrepresentationens uppkomst. Det innebär att en analys av det här slaget kan ha 
en destabiliserande effekt på representationer av problem som annars tas för givna. I 
kapitlet riktas fokus mot den teknologiska utvecklingen och nya samhällsstrukturer som 
vuxit fram under 1900-talet och som kan anses ha påverkat problemrepresentationen. 
Vidare avhandlas utvecklingen inom utbildningspolicy inom EU och Sverige, där 
begreppsframställningen kring det livslånga lärandet är centralt. Kapitlet syftar till att 
skapa förståelse för var vi befinner oss idag gällande diskussioner kring digital 
kompetens inom olika politiska områden och betydelsen av begreppet. 
  

5. 3. 1 Digitaliseringen och nya samhällsstrukturer  

Den utveckling som skett inom flera områden under de senaste decennierna går att 
härleda till Castells (2002) teorier kring nätverkssamhället och globaliseringen. Denna 
utveckling menade han kom att leda till incitament inom särskilt utbildnings- och 
näringspolitiska områden att arbeta fram nya riktlinjer för en större flexibilitet hos 
arbetskraften inom de länder som påverkades av dessa förändringar. Framväxten av 
behovet av digital kompetens hos medborgarna skulle enligt Castells (ibid.) vara möjlig 
att härleda till den nya samhällsstruktur som växte fram i och med den teknologiska 
utvecklingen under 1900-talets sista fjärdedel. Denna struktur förklaras ha vuxit fram 
efter en kombination av tre processer som ledde till vad han benämner som en ny 
samhällsstruktur med nätverk som dominerande bas. Dessa processer menar han var: 
ekonomins behov av flexibel företagsledning och globalisering av kapital, produktion 
och handel. Därtill kom kraven från samhället där vikten av individuell frihet och 
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öppen kommunikation hamnade i förgrunden. Till den tredje processen tillskrivs de 
omfattande framsteg inom datorteknik och telekommunikation, som i sin tur 
möjliggjordes av den mikroelektroniska revolutionen (ibid.).  

Enligt Castells (2002) blev alltså Internet hävstång för övergången till en ny 
samhällsstruktur och ekonomi, vilken kom att prägla slutet av 1900-talet och som går 
att se i vår tid. I Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) lyfts två 
av dessa processer fram som Castells (ibid.) menar har skapat denna nya 
samhällsstruktur:   

Den pågående globaliseringen[min kursivering] innebär ett högt omvandlingstryck 
där teknikutvecklingen[min kursivering] med nya maskinella lösningar (exempelvis 
robotar, automatisering) och digitaliseringen (exempelvis big data, sakernas 
internet) ger upphov till snabbt växande nya möjligheter på en gemensam marknad. 
(SOU 2015:28, s. 98) 

Eftersom globaliseringen ständigt ställer samhället inför nya utmaningar kommer varje 
enskild medborgare att behöva en rad kompetenser för att på ett flexibelt sätt kunna 
anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. Utbildning i sin 
dubbla sociala och ekonomiska roll har en central uppgift när det gäller att se till att 
europeiska medborgare får de kompetenser som krävs för att de skall kunna anpassa sig 
till förändringarna på arbetsmarknaden. De krav och förväntningar som idag finns på 
arbetskraftens flexibilitet och förmåga till omlärning finns att återfinna i delbetänkandet 
SOU 2015:28 där utredarna skriver:  

Digitaliseringen innebär att de flesta människor under sitt arbetsliv kommer att 
behöva lära om och kontinuerligt utveckla nya kompetenser. Det ställer i sin tur 
högre krav på flexibilitet, kreativitet och nytänkande samt att ha vilja och möjlighet 
att vidareutbilda sig. Därmed kommer betydelsen av att ha inlärningsförmåga, 
kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga 
att hantera en stor mängd information att öka. (2015:28, s. 24) 

I en jämförelse mellan EUs omvärldsanalys och bakgrundspresentation för 
utvecklandet av åtta nyckelkompetenserna i EUs rekommendation om nyckel-
kompetenser för ett livslångt lärande (2006/962/EG) och hur Digitaliserings-
kommissionen presenterar sitt uppdrag och dess utgångspunkter, finns också en del 
tangerande formuleringar gällande teknologisk determinism, den digitala utvecklingen 
och globaliseringen:   

Utgångspunkten är att digitaliseringen driver samhällsutvecklingen och 
transformerar de flesta områden och verksamheter. Med detta är utveckling och 
spridning av kunskap viktiga förutsättningar för tillväxt och samhällsutveckling 
vare sig det gäller individens förmåga att utveckla digital kompetens eller 
producerande verksamheters förmåga till omställning. Globaliseringen innebär ett 
högt omvandlingstryck där teknikutvecklingen och digitaliseringen inverkar på 
behovet av att utveckla digital kompetens. Utvecklingen påverkar också vilka 
kunskaper och kompetenser som kommer vara såväl önskvärda som efterfrågade 
men också nödvändiga i ett samhälle i förändring. (SOU 2015:28, s. 19f) 

Digital kompetens har sedan tidigare etablerats inom EU genom att identifiera digital 
kompetens som en av de åtta nyckelkompetenserna (2006/962/EG) och en särskild 
milstolpe kan sägas vara det så kallade eLearning initiative som utvecklades av 
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Europarådet i Lissabon år 2000 (Rantala & Souranta, 2008). Detta initiativ kan sägas ha 
haft sin grund i tre faktorer. Dels efter tidigare satsningar på forskning inom ny 
teknologi och lärande med början av 1980-talet, och därtill genom olika samarbeten 
inom det utbildningspolitiska fältet och slutligen den tredje faktorn som var idén om det 
livslånga lärandet som en nyckelpolicy (Rantala & Souranta, 2008). I EUs policy 
eLearning initiative har forskaren Díaz (2006, refererad i Rantala & Souranta, 2008) 
identifierat tre olika linjer: omvandlingen inom utbildning, teknologisk förändring och 
politiskt samarbete. Ett område som media literacy blev aktuellt att adressera då 
samarbeten initierades med olika informations- och mediaföretag. För dessa företag och 
organisationer var målet att istället för den dominerande teknologiska ansatsen istället 
skapa ett kulturellt och humanistiskt angreppssätt på den nya digitala kulturen (ibid.). 
Detta initiativ med målet att integrera ett alternativt perspektiv till digital kompetens 
går att härleda till den gren av begreppet som idag är relaterat till medie- och 
informationskunnighet. 

Målet med elearning initiative var att anpassa de olika utbildningssystemen inom EU 
till det nya kunskapsbaserade samhället och Díaz (2006, refererad i Rantala & 
Souranta, 2008) skriver att ”[…]society’s economic and social performance would be 
determined by the extent in which its citizens and its economic and social forces can 
use the potential of new technologies, how effectively they incorporate them into the 
economy and build up a knowledge-based society” (ibid., s. 121). En sådan tolkning av 
EUs arbete om att sträva efter att effektivt inkorporera ny teknologi i samhället och på 
så sätt bygga upp det kunskapsbaserade samhället, visar på vilken framskjuten plats 
som frågan om ny teknik och dess användning har haft i EU-policy sedan början av 
2000-talet. Som en följd av EUs ambitioner inom området för kunskapsutveckling 
inom digitalisering och inkorporering av ny teknik i medlemsländerna går det att uttyda 
ett tydligt samband mellan dessa ambitioner och regeringens målsättning ”[…]att 
Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” (2011/342/
ITP, s. 6) samt Digitaliseringskommissionens delbetänkande om digital kompetens 
(SOU 2015:28). 

5. 3. 2 Utbildningspolicy och det livslånga lärandet 

Livslångt lärande var redan på 1960-talet ett populärt begrepp i utbildningspolicy då 
innebörden av begreppet förde med sig löften om att svara mot nya utmaningar i och 
med samhälleliga förändringar inom det sociala, ekonomiska, politiska och kulturella 
livet (Rubenson, 2004). Under de senaste decennierna har det livslånga lärandet haft en 
framträdande position inom utbildningspolicy och utgör en del av EUs strategiska mål, 
som antogs i det Europeiska rådet i Lissabon 2000 (se 2006/962/EG). I denna står 
fastslaget att unionen ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, och för att underlätta övergången till kunskapssamhället 
och kärnan i strategin infördes det livslånga lärandet som en vägledande princip (ibid).  

Digitaliseringskommissionens formuleringar gällande digital kompetens som en del av 
det livslånga lärandet går att härleda till utredningar av dåvarande Kunskapskommittén 
som tillsattes år 1996 med ”[…]uppdrag[et] att i ett första steg föreslå mål för ett 
nationellt kunskapslyft för vuxna som en del i en strategi för ett livslångt lärande.” (dir. 
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1995:67). I ett delbetänkande av Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 
(SOU 1996:27) beskrivs hur ”[…]kunskapstillväxt, teknikutveckling och globalisering 
ställer nya krav” (s. 7): 

Kunskaps- och teknikutvecklingen går allt snabbare. Avstånden mellan länderna 
minskar och konkurrensen ökar. Global iser ingen kan tack vare 
kunskapsutvecklingen skapa förutsättningar för ekonomiskt välstånd i både rika 
och fattiga länder samtidigt som belastningen på miljön minskar. 
 De länder som snabbast ställer om till kunskapssamhället kommer att ha de 
bästa förutsättningarna att uppnå ekonomiskt välstånd och undvika miljöproblem. 
En viktig faktor för att lyckas med denna omställning är kompetensutveckling och 
livslångt lärande. Andra viktiga faktorer är forskning och ett dynamiskt näringsliv. 
(SOU 1996:27, s. 7)  

I denna omvärldsbeskrivning går det att dra paralleller till terminologi och 
formuleringar avseende rådande samhällsutmaningar som beskrivs i Digitaliserings-
kommissionens delbetänkande (SOU 2015:28, s. 98). Att arbetet för att främja det 
livslånga lärandet tog fart vid tiden för Kunskapskommittén går att härleda till ett 
internationellt fokus på området. Därtill utnämnde EU, efter beslut 1995, år 1996 till 
Det europeiska året för livslångt lärande (2493/95/EG) med målet att ”[…]främja 
individens personliga utveckling och initiativkänsla, dennes integrering i arbetslivet 
och samhället, dennes delaktighet i den demokratiska beslutsprocessen samt förmåga 
att anpassa sig till ekonomiska, tekniska och sociala förändringar.” (2493/95/EG, 
Artikel 1). Synen på vilka utmaningar samhället står inför och vilka möjligheter 
utvecklingen innebär, återkommer sedan i Kunskapskommitténs slutbetänkande (SOU 
2000:28, del 1): 

Som svar på individuella behov av livslångt lärande och de möjligheter som 
kunskapstillväxten, teknikutvecklingen, globaliseringen och den tilltagande 
internationella konkurrensen ger upphov till, förändras utbildningssystemet – 
ungdomsutbildningen, utbildningen för vuxna och infrastrukturen på 
utbildningsområdet – kraftigt både kvantitativt och kvalitativt. (SOU 2000:28, del 
1, s. 154) 

Genom att livslångt lärande infördes som en vägledande princip i frågan om att 
underlätta övergången till kunskapssamhället och digital kompetens infördes som en av 
de åtta nyckelkompetenserna i EU:s rekommendation om nyckelkompetenser för ett 
livslångt lärande (2006/962/EG), har dessa begrepp kommit att vara tätt 
sammanbundna. Detta då frågan om hur människors kompetens inom digitalisering och 
ny teknik ska stärkas, ofta diskuteras i liknande sammanhang som idén om det 
livslånga lärandet. I Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) går 
det att se en tydlig utgångspunkt i EUs policy om det livslånga lärandet och vad som 
tidigare beskrivits med koppling till de åtta nyckelkompetenserna och framväxten av 
nätverkssamhället och digitaliseringen:  

Ett livslångt perspektiv på kunskap och kompetens är nödvändigt och innebär stora 
utmaningar för hela utbildningssystemet, från förskolan och skolan, till den högre 
utbildningen och yrkesutbildningen vidare till folkbildningen och studieförbunden. 
Det räcker inte längre med att bara ta en examen. I en snabbt föränderlig värld 
krävs att man kontinuerligt kan ställa om och utveckla den kompetens som behövs 
för att möta nya utmaningar. Hela lärandesystemen behöver utformas till att 
innefatta ett livslångt lärande och byggande av digital kompetens. (SOU 2015:28, 
s. 12) 
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Med grund i de stora samhällsförändringar som ägt rum under senare delen av 1900-
talet och med den hastighet som dessa förändringar har skett i och med faktorer som 
följt den tekniska utvecklingen och framväxten av Internet, har detta inneburit att 
kraven på utbildning har förändrats. Digitaliseringskommissionen skriver i 
delbetänkandet (SOU 2015:28, s. 12) att det inte är möjligt att en gång i livet lära sig de 
kunskaper som krävs för att erhålla en fullvärdig digital kompetens, utan att kompetens 
innebär ständig vidareutveckling av dessa kunskaper för att en människa även framöver 
ska vara digitalt kompetent, allt eftersom tekniken och samhället utvecklas. Den 
ständiga kompetensutveckling som här anses krävas nämner också mediestrategen Brit 
Stakston i Den femte statsmakten - Nationell biblioteksstrategi (2017) där hon menar 
att:   

Det är angeläget för samhället att säkerställa att det för varje individ finns 
möjligheter att utveckla den nödvändiga digitala kompetens i samklang med de 
förändringar som sker och kommer att ske. Det livslånga lärandet är inte längre 
floskler utan snarare ett nödvändigt förhållningssätt till den ständiga 
kunskapsutvecklingen som sker. (Stakston, s. 21) 

Synen på det livslånga lärandet har idag erhållit en självklar position i många samhälls- 
och utbildningsfrågor och detta har också identifierats i digitaliseringskommisionens 
delbetänkande (SOU 2015:28) enligt tidigare givna exempel. Det livslånga lärandet är 
därtill särskilt relaterat till utbildningspolitik genom EUs definition av de åtta 
nyckelkompetenserna och policyarbetet som pågått under de senaste decennierna med 
att bygga upp kunskapsbaserade samhällen i medlemsländerna (2006/962/EG). 
Samtidigt går det att analysera det livslånga lärandet som en del av politisk styrning 
med målsättningen om att skapa medborgare under kontinuerlig utbildning för att 
uppnå ekonomisk tillväxt (Nicoll & Fejes, 2008). Rantala och Souranta (2008) menar 
att litteracitet påstås utgöra en grund för utvecklingen av olika kunskaper och ett 
livslångt lärande, vilket kan hjälpa medborgare att förbättra sin livskvalitet och 
samtidigt bidra till nationens tillväxt. Sambandet mellan Digitaliseringskommissionens 
delbetänkande (SOU 2015:28) och problemrepresentationen som identifieras där, och 
Foucaults teorier kring governmentalitet och det livslånga lärandet blir här tydliga. 
Detta då de visar på begreppsgemensamma principer med grund i politisk styrning och 
själv-organiserande kapaciteter hos individer (Nicoll & Fejes, 2008). EUs policyarbete 
under senare delen av 1900-talet gällande ekonomisk tillväxt i unionen, övergången till 
kunskapssamhället och satsningar på det livslånga lärandet, innebär således att 
Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) kan ses som en 
utveckling av EU-policy inom en svensk samhällskontext. 

5. 4 Problemrepresentationens begränsningar 

I det här avsnittet studeras eventuella motsägelser och spänningar inom 
problemrepresentationen (Bacchi, 2009). Om det i analysen är möjligt att identifiera 
tystnader i problemrepresentationen, är en del av studien att undersöka hur det hade 
varit möjligt att tänka kring problemet utifrån andra perspektiv. Enligt Bacchi (2009) 
grundar sig sig en sådan analys i förförståelsen att utifrån hur ett problem representeras 
innebär det samtidigt att andra problemrepresentationer trängs undan. Tanken med det 
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här avsnittet är således att identifiera hur problemet går att studera på ett annat sätt, 
utifrån andra perspektiv som är möjliga att identifiera. 

 I 5. 4. 1 presenteras de tystnader och utestängningar som går att se i det empiriska 
materialet och efter vad som framkommit ur kapitel 5. 2 där nyckelbegrepp, kategorier 
och motsatspar identifierades. I 5. 4. 2 identifieras ytterligare perspektiv på digital 
kompetens som tycks skilja sig från problemrepresentationen i 5. 1. Dessa perspektiv 
studeras bland annat utifrån Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94) och 
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (N2017/03643/D). Senare, i avsnitt 5. 
6 där utmanande diskurser studeras, återkopplas delar av resonemanget där till de 
alternativa perspektiv på digital kompetens som identifieras i det här avsnittet. 

5. 4. 1 Tystnader och utestängningar 

Problemrepresentationen som i det första avsnittet definieras kring individens ansvar 
för att utveckla sin digitala kompetens, utgår från att människor själva söker att 
utveckla digital kompetens, för att vara anställningsbara och således främja nationens 
konkurrenskraft på en global marknad. Den problemrepresentation som kretsar kring 
individens ansvar för sin egen digitala kompetensutveckling och viljan att lära och att 
lära om under hela livet är genomgående i materialet, samtidigt som det övergripande 
problemet kring Sveriges utveckling och konkurrenskraft internationellt är aktuellt. 

Problemet kring individen och det individuella ansvaret för att Sverige ska nå 
målsättningen att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, 
innebär att synen på individen och de målsättningar och idéer om självförverkligande 
ses utifrån ett ytterst rationellt perspektiv. Teorier kring människans medvetna 
respektive omedvetna lärande inom ramen för det livslånga lärandet, som har studerats 
i tidigare avsnitt, går att sätta i relation till den nuvarande ekonomiska diskursen kring 
livslångt lärande där ekonomisk tillväxt kan anses vara en målsättning i sig (Biesta, 
2006, refererad i Nicoll & Fejes, 2008). Med bakgrund av detta resonemang riskerar 
detta att innebära att andra möjliga representationer av problemet utesluts. Denna 
utestängning innebär att det går att uttyda en tystnad i dokumentet kring vissa områden. 
I materialet har dessa områden identifierats inom sociala och kulturella värden som det 
kan anses finnas en tystnad kring i Digitaliseringskommissionens delbetänkande SOU 
2015:28. 

Frånvaron av resonemang kring kulturella och sociala värden i policydokument rörande 
informationskompetens, omnämns i UNESCOs rapport Research for cult committee - 
Promoting media and information literacy in libraries (IP/B/CULT/IC/2016-026). Där 
skriver utredarna att den rådande policydiskursen vid millennieskiftet främst innebar ett 
fokus på informationskompetens utifrån ekonomiska och teknologiska termer. Detta 
ska dock under senare tid ha ändrats något i och med organisationer som IFLA och 
UNESCOs arbete (ibid.). Det fokus som finns på ekonomiska och teknologiska 
aspekter blir således framträdande inom den position som kan anses göra anspråk på 
hegemoni, så som gör sig gällande i Digitaliseringskommissionens Gör Sverige i tiden - 
Digital kompetens (SOU 2015:28). Detta utifrån den analys som förts i tidigare avsnitt 
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avseende den problemrepresentation som presenteras kring Sveriges framtida 
utveckling och dess grund i det individuella ansvaret.  

Resonemanget som förs ovan går att relatera till tidigare identifierade kategorier och 
motsatspar där den rationella individen premieras i problemrepresentationen, samtidigt 
som andra värden med hänsyn till individer som anses göra oförnuftiga eller ’fel’ val 
utestängs ur densamma. Att individen skulle bortse från de förväntningar som 
problemrepresentationen innebär för denne, utgör i det empiriska materialet inget 
troligt alternativ. När det framställs som en självklarhet att individen ska eftersträva att 
vara attraktiv på arbetsmarknaden, genom att utveckla sin digitala kompetens, innebär 
det svårigheter för individer som ställer sig utanför denna uppmaning och detta 
alternativ utestängs således från problemrepresentationen.    

5. 4. 2 Alternativa perspektiv på digital kompetens 

Begreppet digital kompetens har under och efter Digitaliseringskommissionens arbete, 
inneburit att verka för att målet i den it-politiska strategin It i människans tjänst – en 
digital agenda för Sverige (2011/342/ITP) uppnås och att regeringens ambitioner inom 
området fullföljs. Begreppet digital kompetens som är centralt för Digitaliserings-
kommissionens utredning förekommer däremot även inom andra politiska områden och 
utredningar. Då innebörden av begreppet digital kompetens går att tolka utifrån olika 
perspektiv, är det också några av dessa som undersöks i det här avsnittet.  

Ett område inom vilket digital kompetens har behandlats är det mediepolitiska området, 
där begreppet förekommer och främst diskuteras i relation till det relaterade begreppet 
medie- och informationskunnighet (MIK). Medieutredningen lämnade år 2016 in sitt 
slutbetänkande där uppdraget var att analysera behovet av mediepolitiska insatser, då 
presstödet i dess nuvarande form upphör samt att lämna förslag till utformning av nya 
mediepolitiska verktyg (SOU 2016:80). I delbetänkandet Medieborgarna och Medierna 
(SOU 2015:94) gör utredarna ett tydliggörande gällande begreppet digital kompetens i 
förhållande till MIK, och skriver att:  

I begreppet läggs ofta specifika digitala och tekniska kunskaper rörande t.ex. kod 
och programmering. Trots att en digital kompetens och dess mer tekniska 
kunskaper ingår i MIK-begreppet, väljer Medieutredningen att i vissa sammanhang 
särskilt hänvisa till denna förmåga. Digital kompetens lyfts av EU som den fjärde 
nyckel-kompetensen för ett livslångt lärande, innefattande bl.a. säker och kritisk 
användning av informationssamhällets teknik. Digital kompetens utgör vidare en 
central komponent i det arbete Digitaliseringskommissionen har bedrivit. (SOU 
2015:94, s. 61) 

Definitionen av begreppet digital kompetens och den påstådda skillnaden i innebörd 
gentemot medie- och informationskunnighet visas genom det här citatet där utredarna 
framhärdar en egen definitionsåtskillnad mellan dessa begrepp. Då det inte finns någon 
fullt klar och allmängiltig definition av innebörden av digital kompetens, innebär detta 
att Medieutredningens förklaring blir intressant för konstruerandet av begrepps-
framställningen. I Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94) diskuteras vidare 
behovet av en ny folkbildningstid och vikten av att alla ges möjlighet att ta 
kompetenskliv för att fördjupa sina kunskaper om medier, information, maktstrukturer 
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och publicistik, samt om de tekniska möjligheterna och om kod. Utläggningen om vilka 
kunskaper som medborgarna bör besitta beskrivs därmed som en variation av mer 
tekniska kunskaper, men i relation till frågor om information och makt, vilket innebär 
en intressant förskjutning om begreppsuppfattningen om digital kompetens. I samma 
dokument skriver författarna vidare om att medborgarna behöver medvetandegöras, att 
det framtida medielandskapet kräver en allmän höjning i medie- och informations-
kunnighet och att ökade digitala kompetenser är särskilt viktiga (SOU 2015:94).     

I dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (N2017/03643/D) gör 
regeringen gällande att ”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga” (s. 3), och 
detta påstående ses i kontexten av vad eleverna bör lära sig i skolan avseende hur 
digitaliseringen påverkar världen och våra liv. Vidare beskrivs att det är viktigt för barn 
och elever att förstå hur programmering styr de informationsflöden som vi nås av och 
de verktyg som används, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att på 
egen hand kunna tillämpa den (ibid.).  

I promemorian Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument (Regeringen, 
2017-03-09a), påtalas mer konkreta förändringar i skolans styrdokument. I dessa 
förändringar står att programmering införs som ett tydligt inslag i flera av grundskolans 
kurser och därtill andra ändringar som bland annat syftar till ”[…]att stärka elevernas 
källkritiska förmåga” och att ”[…]utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan 
på individ och samhälle” (2017-03-09a, s. 1). I ett efterföljande remissvar från Statens 
medieråd (Ku2016/02492/MF, 2017-03-20), avseende Medieutredningens 
slutbetänkande (SOU 2016:80), kommenteras de inskärpningar som skett i skolans 
styrdokument gällande digital kompetens efter regeringens beslut 9 mars 2017. I 
remissvaret välkomnas inskärpningarna, samtidigt som det framhålls att digital 
kompetens endast utgör en del av paraplybegreppet medie- och informationskunnighet. 
Vidare påtalas också att digital kompetens är ett alltför snävt begrepp för att fullt ut 
beskriva de kunskaper och färdigheter som krävs i det samtida medielandskapet. 
Statens medieråd pekar också på att ”MIK är en del av det demokratiska lärandet - 
kunskap och bildning i förening - och aktualiserar därmed skolans kunskaps- och 
demokratiuppdrag” (ibid., s. 4), samt att ”[…]det är grundläggande att dessa 
förmågor och kunskaper kopplas till demokratin som nödvändiga medborgerliga 
kompetenser, och inte stannar vid instrumentella teknikbundna färdigheter.” (ibid., s. 
4). 

Enligt tidigare exempel anses det tydligt att antagandet om digitaliseringens 
transformerande kraft och determinism är grundläggande för synen på den digitala 
utvecklingen i Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28). I 
uppmaningen om att inte låta förmågor inom medie- och informationskunnighet stanna 
vid instrumentella och teknikbundna färdigheter, går det således att uttyda en skiljelinje 
mellan hur begreppet digital kompetens kan tolkas och detta exemplifierar även en 
åtskillnad mellan vilka aspekter av begreppet som bör prioriteras i arbetet med att öka 
denna förmåga hos befolkningen. De i detta avsnitt redogjorda för alternativa 
perspektiv på innebörden av digital kompetens, återkopplas till i avsnitt 5. 6 där 
identifieringen av utmanande diskurser presenteras. 
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5. 5 Problemrepresentationens effekter 

I det här avsnittet analyseras de effekter som produceras utifrån problem-
representationen efter Bacchis metodologi. Efter studiet av dokumentet SOU 2015:28 
med bas i de första av Bacchis frågeställningar, där Foucaults arkeologi och genealogi 
har fungerat som grund för analysen, har analysen hittills utgjort en utgångspunkt för 
studiet av de diskursiva effekter som uppstår i och med problemrepresentationen. 
Denna analys presenteras i avsnitt 5. 5. 1. Därtill är det centralt för denna del av studien 
att undersöka vilka subjektifikationseffekter som uppstår, vilket innebär att analysens 
fokus riktas mot hur subjekt framställs inom diskursen och vad det riskerar att leda till 
för konsekvenser för en viss grupp av människor. Subjektifikationseffekter är relaterade 
till de subjektspositioner som människor verkar utifrån och ser på sin omvärld. Då 
endast vissa subjektspositioner är tillgängliga inom en diskurs, innebär det att på vilket 
sätt vi ser på oss själva och andra, går att härleda till vilka subjektspositioner som 
tillgängliggörs och konstrueras utifrån policydokument (Bacchi, 2009). Subjektifika-
tionseffekter innebär således hur subjekt konstitueras inom en diskurs, vilket analyseras 
i 5. 5. 2. I det avsnittet analyseras även de levda effekter som problemrepresentationen 
innebär. Studiet av problemrepresentationens levda effekter visar på vilka materiella 
effekter som representationen innebär och hur följderna av den direkt påverkar 
människors liv (Bacchi, 2009).       

5. 5. 1 Diskursiva effekter 

I förra avsnittet analyserades tystnader och utestängningar i problemrepresentationen 
samt ytterligare perspektiv på digital kompetens som återfinns inom olika politiska 
områden. Dessa perspektiv identifierades i bland annat Medieutredningens 
delbetänkande (SOU 2015:94) och i remissvaret från Statens Medieråd 
(Ku2016/02492/MF, 2017-03-20). Hur problemet konstrueras inom dessa dokument går 
att anse avvikande från den problemrepresentation som identifierats i Digitaliserings-
kommissionens delbetänkande (SOU 2015:28). Detta då det går att uttyda ett tydligare 
fokus på andra värden än de som anses innefattas av den ekonomiska och teknologiska 
diskursen, som gör anspråk på hegemoni i föreställningarna om digital kompetens. I 
och med den i hegemonin framträdande position som ekonomiska och teknologiska 
aspekter innehar, innebär det samtidigt att andra diskurser åsidosätts, vilket i 
förlängningen påverkar de människor som policydokumentet åsyftar. De diskursiva 
effekter som problemrepresentationen resulterar i, kan innebära att ett ifrågasättande av 
diskursen med grund i sociala och kulturella följdverkningar, utestängs. De möjligheter 
och den utveckling som digitaliseringen kan anses innebära för samhället blir svåra att 
motsäga med andra argument än de som är framträdande och vedertagna inom 
hegemonin. 

Att digitaliseringen anses vara anledningen till att individer behöver utveckla sin 
kompetens inom området, har bemötts av vissa forskare och Martin (2008) menar att 
detta antagande innebär att ansvaret för utvecklingen och de negativa konsekvenser 
som digitaliseringen kan resultera i, riskerar att inte läggas på de individer som är 
ytterst ansvariga, utan istället på digitaliseringen i sig. Digitaliseringskommissionen 
skriver att utgångspunkten är att digitaliseringen driver samhällsutvecklingen (SOU 
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2015:28, s. 19), vilket kan innebära begränsade möjligheter att se digitaliseringen 
utifrån hur det digitala och effekterna på samhället, egentligen kan anses vara skapat av 
människan. Martin (2008) menar att kraftfulla begrepp som den teknologiska 
revolutionen och informationssamhället tenderar att verka vilseledande då de genererar 
intrycket av att det är den teknologiska utvecklingen som leder till social förändring 
Detta när effekterna istället bör ses som ett resultat av mänsklig aktivitet och social 
ordning, med grund i det samhälle som vi själva har skapat. Genom att diskursen som 
omgärdar teknologi med fokus på de möjligheter som utvecklingen för med sig inom 
området, innebär detta att frågor gällande den tekniska utvecklingens eventuella 
negativa aspekter inte innefattas av vad som är möjligt att tänka inom den aktuella 
hegemonin. Detta då tekniska framsteg är så starkt associerade till ekonomisk tillväxt 
och samhällsutvecklingen. I förlängningen riskerar detta att innebära att eventuella 
oönskade effekter förbises och ansvaret för att minimera negativa konsekvenser läggs 
därmed på individen som uppmanas till att utveckla digital kompetens för att risken för 
dessa oönskade effekter ska minimeras. 

   
5. 5. 2 Subjektifikationseffekter och levda effekter 

I och med att det konstrueras en sanning kring digitaliseringens möjligheter, som en del 
av en ekonomisk och teknologisk diskurs med målet om ständig tillväxt, finns det en 
risk att de individer som saknar förmågan att utveckla sin digitala kompetens, hamnar 
utanför den subjektsposition som skapas i det aktuella policydokumentet. I 
Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) framställs det 
eftersträvansvärda subjektet som en individ som aktivt vill utveckla sin digitala 
kompetens för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och som strävar efter 
förverkligandet av sig själv. I regeringens digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) 
påpekas gällande D-kompetens  att ”[i]Sverige ska alla kunna utveckla och använda 3

sin digitala kompetens” (N2017/03643/D, s. 11). Formuleringen indikerar ett anspråk 
för inkludering och allmänt tilltal för alla personer som befinner sig i Sverige. Däremot 
visas i nästkommande del begreppet digital kompetens att tydligare definieras som 
”[…]förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet 
att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka 
o r g a n i s a t i o n e r s e l l e r f ö r e t a g s i n n o v a t i o n s f ö r m å g a o c h 
konkurrenskraft.” (N2017/03643/D, s. 12). Denna formulering innebär en uteslutning 
av de människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden och som således inte 
inkluderas i föreställningen om utvecklingsområdet digital kompetens som innefattande 
av alla människor i Sverige.  

Den subjektsposition som möjliggörs utifrån problemrepresentationen och vilken 
identifieras i SOU 2015:28 innebär en rationell individ som ansvarar för utvecklingen 
av sin digitala kompetens. Detta i kontrast till den oförnuftiga individen som inte 
anpassar sig till de krav på digital kompetens som ställs och således inte inkluderas i de 
förväntningar som finns på subjektet utifrån problemrepresentationen. 

 I Regeringens digitaliseringsstrategi omnämns fem delmål för ett Hållbart digitaliserat Sverige där digital kompetens 3

är ett delmål. Övriga delmål är D-trygghet, D-innovation, D-ledning och D-infrastruktur (N2017/03643/D).
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Diskursen som omsluter digital kompetens så som begreppet konstrueras i de studerade 
dokumenten, osynliggör genom dessa antaganden de individer som av olika skäl inte 
har möjligheten eller viljan att utveckla sin digitala kompetens. Detta genom de 
bedömningar som görs av kommissionen och där det anses nödvändigt att individen 
kontinuerligt utvecklar sin digitala kompetens för att stärka välståndet och utvecklingen 
i offentlig sektor och näringslivet i Sverige (SOU 2015:28). Som analyserats i tidigare 
avsnitt och i kontexten av det livslånga lärandet, går det att relatera individers förmåga 
att ta rationella beslut gällande sin utbildning och utvecklandet av sin digitala 
kompetens, till vilka subjekt som konstrueras i diskursen. I den hegemoniska diskursen 
premieras inte de orationella individerna, utan istället framträder bilden av flexibla och 
rationella subjekt, som strävar efter att vara attraktiva på arbetsmarknaden och till att 
bidra till nationens fortsatta ekonomiska tillväxt. Detta innebär att denna 
subjektsposition premieras, samtidigt som kvinnor och andra grupper som i tidigare 
avsnitt har pekats ut som underrepresenterade inom it-relaterade utbildningar och 
karriärer, hamnar utanför den premierade gruppen och istället blir till en del av 
problemet. De kvinnor som således väljer att göra ’fel’ val gällande sin utbildning och 
karriär, och andra individer som inte gör de val som anses vara ’rätt’ enligt den 
härskande diskursen, härleds således till gruppen ’failed subjects’, vilken syftar till 
definitionen av de subjekt som inte når upp till den accepterade bilden av en enskild, 
självständig och rationell individ (Bacchi, 2009).    

Det fokus som riktas mot att producera digitalt kompetenta medborgare och där 
alternativet att underlåta att utveckla sin digitala kompetens egentligen inte existerar, 
innebär att ett stort ansvar läggs på den enskilda individen att utveckla denna. Detta då 
det blir problematiskt att välja att ställa sig utanför denna uppmaning och den 
utestängning från exempelvis Internet innebär. Castells (2002) menar att denna typ av 
utestängning har kommit att bli en av vår ekonomis och kulturs skadligaste och blir 
såldes exempel på en form av levda effekter för människor som verkar inom diskursen. 
Den digitala klyftan i samhället som utestängningen innebär, leder till incitament från 
politiken att verka för att alla medborgare skall utveckla digital kompetens, då det anses 
vara en likvärdighets- och demokratifråga (SOU 2015:28). Den ojämlikhet som åsyftas 
av Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28, 5. 4.) utifrån utgångspunkterna för 
bedömningar, kan härledas till arbetet med att motverka den så kallade den digitala 
klyftan. Detta genom att hänvisa till att det är en demokratisk fråga. Däremot finns det 
anledning att anse att den digitala klyftan inte är relaterad till den digitala utvecklingen 
i sig, vilket konstaterades i 5. 5. 1, utan att den digitala klyftan endast utgör ytterligare 
en dimension av den ojämlikhet som sedan länge existerat i våra samhällen (Martin, 
2008). Detta utifrån de hierarkier och strukturer som dominerats av den fria marknaden 
och kapitalismen (ibid.).  

De människor som inte har förmågan att, eller väljer att inte, självständigt ansvara för 
att utveckla sin digitala kompetens, riskerar således att utestängas från viktiga 
samhällsfunktioner, vilket alltså potentiellt innebär levda effekter för dessa individer. 
Det individuella ansvaret för utvecklingen av digital kompetens innebär att en aspekt 
som individers sociala bakgrund riskerar att slå igenom mer markant, där konsekvensen 
kan bli att skillnaden mellan olika individer blir större, vilket resulterar i en ökad 
ojämlikhet i utbildningsnivå i landet (Utbildningsdepartementet, 2001, s. 17f). 
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5. 6 Utmanande diskurser och befästande 
formuleringar 

Genom den konstituerande ställning som policytexter och andra statliga dokument har i 
och med sin framträdande position i skapandet av problemrepresentationer och diskurs, 
är det i denna del av analysen viktigt att studera hur de identifierade 
problemrepresentationen kring digital kompetens befäster sin hegemoniska status. Detta 
genomförs genom att visa hur den identifierade problemrepresentationen har 
reproducerats och spridits, vilket redovisas i avsnitten 5. 6. 2 och 5. 6. 3. 

Med hänvisning till vad som anses vara relevant att studera efter studiens två 
huvudsakliga frågeställningar anläggs således i detta avsnitt större vikt på nutid och 
framtid. Dessutom analyseras de diskursiva resurser som skulle kunna utmana den 
hegemoni som omsluter begreppet digital kompetens. Bacchi (2009) menar att i denna 
typ av frågeställning är det en bra idé att ta hänsyn till andra tidigare och nuvarande  
föreställningar gällande den aktuella problemrepresentationen, och undersöka vilka 
resurser som finns tillgängliga för omproblematisering. I avsnitt 5. 4. 2 identifierades 
alternativa perspektiv på digital kompetens och resonemanget fördjupas i detta kapitel 
där utmanande diskurser definieras utifrån de perspektiv som tidigare urskiljts i 
materialet. 

Materialet som undersöks efter fokus för den här delen av analysen är 
Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94), regeringens digitaliseringsstrategi 
(N2017/03643/D) och Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (U2017/04119/
S).  

5. 6. 1 Medieutredningen 

Medieutredningen definierade i delbetänkandet Medieborgarna och medierna (SOU 
2015:94), MIK som ett tekniknetralt begrepp. Med detta syftas på aktiviteter som inte 
sker genom digitala medier, men där de kognitiva kunskaperna som krävs är desamma 
för vilket format informationen än inhämtas från. Medieutredningen väljer även, som 
tidigare redogjorts för i kapitel 4, att särskilt hänvisa till digital kompetens där avsikten 
är att föra fram de mer tekniska aspekterna av informationsinhämtning (SOU 2015:94). 
Detta samtidigt som författarna även menar att digital kompetens ryms inom ramen för 
begreppet medie- och informationskunnighet (ibid.).  

I den bemärkelsen att digital kompetens bör innefattas i begreppet medie- och 
informationskunnighet, går detta att jämföra med hur digital kompetens definieras i 
regeringens digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D), där medie- och informations-
kunnighet föreslås att innefattas av begreppet digital kompetens. Denna typ av 
inkludering av begrepp inom ett bredare rambegrepp visar vilken definition som anses 
vara den mer övergripande av de båda begreppen, och ger således anspråk på 
hegemoni. Digital kompetens identifieras i SOU 2015:28 som ett begrepp med tydlig 
koppling till en rådande hegemoni, där ett tydligt teknologiskt och ekonomiskt 
perspektiv på digital kompetens är förhärskande. Medieutredningens fokus på medie- 
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och informationskunnighet och associationerna till sociala- och kulturella aspekter av 
informationskompetens, kan anses visa på en utmanande diskurs kring innebörden av 
digital kompetens så som den problematiseras i Digitaliseringskommissionens 
delbetänkande SOU 2015:28. 

Anette Novak skriver i förordet till Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94, 
s. 17f), att det behövs en ny folkbildningstid för att medborgarna i det nya 
medielandskapet ska ges möjlighet att ta ytterligare kompetenskliv. Vidare ställs frågan 
om hur vi tar oss vidare från digitaliseringen, hur vi ska finna en balans mellan det 
analoga och digitala och hur vi bör navigera genom de komplexa demokratiska 
utmaningar som uppstår för att möta de individuella behoven, utan att vi tappar kraften 
i kollektivet och i humanismen (ibid.). Medieutredningen och den innebörd av MIK-
begreppet som här lyfts fram med en humanistisk inriktning på digital kompetens 
innebär att den ekonomiska och teknologiska diskursen kring begreppet utmanas. Detta 
sker i och med de formuleringar som framkommer i alternativa representationer av 
digital kompetens, som kan anses göra sig gällande i Medieutredningens  
delbetänkande (SOU 2015:94).  

I det här avseendet kan alltså Medieutredningens användning av begreppet medie- och 
informationskunnighet innebära en mer socialt- och kulturellt inriktad diskurs kring 
digital kompetens. Detta då Medieutredningens användning av begreppet visar sig vara 
tydligt inriktad mot dessa värden. I nedanstående avsnitt där regeringens 
digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) och En nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet (U2017/04119/S) studeras, är framställningen däremot mer diversifierad 
vilket följaktligen kommer att redogöras för.   

5. 6. 2 Regeringens digitaliseringsstrategi 

Under våren 2017 presenterade regeringen strategin För ett hållbart digitaliserat 
Sverige - en Digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D). I denna lyfter regeringen fram 
fem delmål, utifrån olika aspekter av digitalsieringspolitiken. Bland annat ligger 
Digtaliseringskommissionens betänkande Digitaliseringens transformerande kraft - 
Vägval för framtiden (SOU 2015:91) till grund för regeringens digitaliseringsstrategi. 
Ett av de delmål som presenteras i strategin behandlar digital kompetens eller ’D-
kompetens’, som det benämns i materialet, och enligt regeringen innebär digital 
kompetens ”[…]att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha 
förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina 
förutsättningar.” (N2017/03643/D, s. 6 ). Denna definition kan anses likna den 
definition av digital kompetens som tidigare presenterats av Digitaliserings-
kommissionen (SOU 2015:28, s. 12f).   

Den tekniska och ekonomiska diskurs kring digital kompetens som identifierats i 
Digitaliseringkommissionens delbetänkande (SOU 2015:28), och som visat sig vara 
framträdande i dessa dokument, har i och med regeringens digitaliseringsstrategi 
(N2017/03643/D) fått en mer diversifierad framtoning. I strategin lyfter regeringen 
fram att digital kompetens dels handlar om tekniska färdigheter, men även om medie- 
och informationskunnighet. Begreppet förklaras att omfatta ”[…]de kunskaper och 
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förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i 
olika medier och sammanhang.” (N2017/03643/D, s. 12). Medie- och 
informationskunnighetens roll inom begreppsbeskrivningen för digital kompetens gör 
sig också gällande i dokumentet. I strategin påpekas att människor behöver ha 
förståelse för digitala mediers funktion och förmåga att ta del av och skapa innehåll, 
samt ha kunskap om algoritmers betydelse för vilken information som presenteras och 
ett källkritiskt förhållningssätt (N2017/03643/D s. 13). De slutsatser som 
Medieutredningen gör gällande medie- och informationskunnighet, sammanfaller här 
alltså till en del med regeringens syn på digital kompetens, så som den beskrivs i 
digitaliseringsstrategin, och som en del av begreppet digital kompetens.  

I strategin påpekas också att digitaliseringen inte är ett självändamål, utan istället vars 
möjligheter ska användas för att förbättra samhället, vilket framkommer i nedanstående 
citat: 

En politisk vision är nödvändig, inte för en teknikdriven utveckling i sig, utan för 
ett samhälle som tar vara på teknikens möjligheter och omsätter dessa till nytta för 
människor. Digitalisering är därmed inte ett självändamål. Arbetet mot visionen i 
digitaliseringsstrategin  handlar  om  att  använda  digitaliseringens  möjligheter  på 
bästa sätt i alla samhällsfunktioner och öka människors livskvalitet. (N2017/03643/
D, s. 8f)

Den diversifierade synen på digital kompetens som blir framträdande i regeringens 
digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D), skulle i förlängningen kunna föregå en form 
av diskursivt skifte. Detta i och med en förskjutning från en teknologisk- och 
ekonomisk innebörd av digital kompetens, till en mer humanistiskt och sociologiskt 
inriktad tolkning. Det är möjligt att hävda att begreppsuppfattningen av digital 
kompetens under vår tid befinner sig i dialogisk kamp. Detta i och med olika instansers 
anspråk på definitionen av begreppet och skrivelser gällande hur stort utrymme 
teknologiska aspekter som definitionen av digital kompetens bör inneha. Som Limberg 
et al. (2012) skriver gällande diskursiva skiften avseende informationskompetens, så 
menade Foucault att ett sådant skifte inträffar när en tidigare vedertagen definition av 
ett ämne kan anses ha förlorat sin relevans, och det finns ett behov av en 
omformulering.  

I regeringens digitaliseringsstrategi framkommer således formuleringar som befäster 
den härskade diskurs kring digital kompetens så som problemet representeras i SOU 
2015:28. Däremot blir det tydligt att i och med de mer diversifierade formuleringar som 
ändå framkommer, att en viss hänsyn har tagits till definitionen av innebörden av 
medie- och informationskunnighet, vilket innebär en resurs för omformulering av 
problemet.  

5. 6. 3 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

Regeringen presenterade under 2017 En nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet (U2017/04119/S). Detta med syftet att Sverige ska nå upp till 
målsättningen om att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter och utbildningspolitiken ses som en viktig faktor i ambitionen för att nå det 
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målet . I strategin är det möjligt att se ett samband mellan tidigare nämnda 4

formuleringar i Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) och it-
strategin It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige (2011/342/ITP). I en 
formulering gällande de övergripande målen för den nationella digitaliseringsstrategin 
för skolväsendet (U2017/04119/S) står det att ”[…]det svenska skolväsendet ska vara 
ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 
digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och 
likvärdigheten.” (s. 14). De övergripande målen för den nationella digitaliserings-
strategin för skolväsendet sammanfaller således med målsättningen om ”[…]att 
Sverige ska vara bäst i världen på at t använda digi tal iser ingens 
möjligheter” (2011/342/ITP), vilket omnämns i det studerade materialet (U2017/04119/
S, s. 3f). Att målsättningen sammanfaller med Den digitala agendan (2011/342/ITP) 
och således Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28) kan anses 
vara en form av spridning av den härskande diskursen kring digital kompetens, som 
därmed befäster sin hegemoniska status.  

I pressmeddelandet (Regeringen, 2017-03-09b) Stärkt digital kompetens i läroplaner 
och kursplaner skriver kunskapslyftsminister Anna Ekström avseende (U2017/04119/S) 
att: 

- Vi ändrar i gymnasieskolans ämnesplaner så att programmering läggs till i flera 
matematikkurser. I samhällskunskap ska det ingå hur digitaliseringen påverkar 
s a m h ä l l e t . Vi f ö r s t ä r k e r o c k s å s k r i v n i n g a r n a o m m e d i e - o c h 
informationskunnighet. Det handlar om att förbereda gymnasieeleverna för jobb, 
vidare studier och för ett liv som samhällsmedborgare i en digitaliserad värld. 
(2017-03-09b)  

I uttalandet går det att se att både teknologi och medie- och informationskunnighet 
omtalas och således kan en mer diversifierad bild av digital kompetens uttydas. I själva 
strategin (U2017/04119/S) omtalas digital kompetens som en demokratifråga och om 
vikten av att eleverna i skolan lär sig att förstå världen för att kunna förändra den. Detta 
genom att det skapas förståelse för hur ”[…]digitaliseringen påverkar världen och våra 
liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi 
använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa 
den.” (U2017/04119/S, s. 3). Vad som också betonas är vikten av att höja 
likvärdigheten i skolväsendet och att strategin syftar till att alla ska få de kunskaper 
som behövs, vilket i förlängningen blir grundläggande för den framtida 
kompetensförsörjningen (ibid.). Digital kompetens omtalas således som emanciperande 
genom formuleringar om demokratiska aspekter av begreppet och främjandet av 
elevernas förmåga att förstå och förändra världen, samtidigt som strategin även syftar 
till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S) finns också 
kopplingar till medie- och informationskunnighet och regeringen skriver att:  

Barn och elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker och 

 Se regeringskansliets hemsida https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regeringen-4

beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet/
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för att kunna värdera information. Det handlar bland annat om att utveckla 
elevernas medie- och informationskunnighet dvs. kunskap och förmåga att finna, 
analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och kontexter. 
(U2017/04119/S, s. 7)      

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S) går det 
således också att se antydningar till ett mer teknologiskt och ekonomiskt sätt att 
definiera innebörden av begreppet. Detta samtidigt som ett utmanande förhållningssätt 
till digital kompetens går att identifiera i och med formuleringar som i exempelcitatet 
ovan (U2017/04119/S, s. 7). I frågan om skolan och det ökade fokus på satsningar på 
elevers digitala kompetens förs således en dialogisk kamp mellan olika inriktningar 
avseende hur stor digitaliseringens roll i utbildningen bör vara. Detta går också att se i 
det tidigare presenterade remissvaret från Statens medieråd (2017-03-20). Angående 
skärpningarna i skolans styrdokument påpekas där att digital kompetens endast anses 
utgöra en del av paraplybegreppet MIK, och således kan digital kompetens anses ha en 
underordnad betydelse i det sammanhanget. Skiljelinjerna mellan humaniora och teknik 
och skrivelsen om att frågan om risken att digital kompetens blir alltför inriktad på de 
teknologiska aspekterna, utgör exempel på alternativ för hur problemrepresentationen 
kan omformuleras. Dessa motsättningar inom den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet (U2017/04119/S) innebär att det inom dokumentet ryms både 
formuleringar som befäster den dominerande diskursen, samtidigt som det finns 
diskursiva resurser för omformulering. 

6 Slutsatser och diskussion 

I det avslutande kapitlet presenteras de sammanfattande slutsatser som går att dra 
utifrån analysen av materialet. Här redogörs också för hur uppsatsens frågeställningar 
besvarats i och med analysen och avslutas med avsnitten 6. 3. Reflektion samt 6. 4. 
Förslag till vidare forskning. 

I 6. 1 knyter avsnittet an till den första frågeställningen Varför har digital kompetens 
blivit en politisk fråga och vad styr detta fokus på digital kompetens i politiska 
dokument? och visar hur denna frågeställning har besvarats i och med analysen.  

I 6. 2 redovisas för hur frågeställningen Vilken innebörd tillskrivs begreppet digital 
kompetens i de politiska dokumenten och vilka kopplingar finns till begreppen 
informationskompetens och medie- och informationskunnighet? har besvarats och 
relationerna mellan begreppen redogörs för.  

6. 1 Digital kompetens och den ekonomisk-
teknologiska diskursen 

Genom analysen av Digitaliseringskommissionens delbetänkande SOU 2015:28 går det 
att i problemrepresentationen identifiera tydliga kopplingar till ett ekonomiskt och 
teknologiskt perspektiv på begreppet digital kompetens. Dessa aspekter av begreppet 
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kan således anses göra anspråk på hegemoni i den dominerande diskurs som råder i 
samhället då policydokument kan anses spegla ’statsmaktens syn’ och ’övergripande 
föreställningar i samhället’ (Bergström & Boréus, 2012). Att digital kompetens kommit 
att bli en adresserad fråga inom politiken kan i och med detta förklaras med begreppets 
relation till teknologiska och ekonomiska aspekter av begreppet informations-
kompetens. Begreppet digital kompetens och dess relation till informationskompetens 
redogörs för närmare i nästa avsnitt, där även kopplingen till medie- och 
informationskunnighet behandlas. 

Grunden till slutsatsen att populariteten av begreppet digital kompetens går att härleda 
till den dominerande diskursen där teknologiska och ekonomiska aspekter är 
förhärskande, har identifierats genomgående i uppsatsens analys. Diskursen kring 
digital kompetens drivs av tanken om att Sverige ska vara en framträdande aktör i den 
digitala utvecklingen och således en konkurrenskraftig nation på den globala 
marknaden. Denna del av problemrepresentationen som mer explicit avser risker för 
samhällsutvecklingen och den nationella tillväxten, är tydligt relaterad till dessa frågor. 
Som framkommer i analysen innebär problemet att det anses finnas en risk att Sverige 
hamnar efter i den teknologiska utvecklingen och således förlorar internationell 
konkurrenskraft. Här blir i förlängningen även frågan om att öka den digitala 
kompetensen hos befolkningen viktig att adressera. Detta eftersom medborgarnas 
förmåga att använda digital teknik identifierats som avgörande för Sveriges fortsatta 
tillväxt och samhällsutveckling. Således har förståelsen kring digital kompetens sin 
grund i problemformuleringen om Sveriges utvecklingsmöjligheter och passar väl in i 
hegemonin som premierar ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling. 

I Digitaliseringskommissionens delbetänkande om digital kompetens framkommer det 
att för att avgöra hur framgångsrikt Sverige är gällande digitalisering och digital 
kompetens, så värderas utvecklingen i förhållande till andra länder (SOU 2015:28). 
Den målsättning som presenterats i strategin It i människans tjänst - En digital agenda 
för Sverige, med formuleringen: ”[…]att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter” (2011/342/ITP, s. 6), visar tydligt att internationella 
jämförelser anses viktiga i sammanhanget. Strävan efter internationella framgångar 
inom digitalisering är en aspekt som Bacchi (2009) exemplifierar gällande 
australiensisk informationspolitik, där liknande uttryck om samhällets framtid i 
förhållande till hur väl nationen lyckas nyttja information och teknologiska framsteg för 
att nå ekonomiska och sociala mål, används för att lyfta fram vikten av information i de 
samhällen vi har idag (Bacchi, 2009). Dessa mål gällande tillväxt och framgång för 
enskilda nationer kan även kopplas till arbetet inom EU med målsättningar om, och 
arbetet kring, att främja det livslånga lärandet och digital kompetens som den fjärde 
nyckelkompetensen (2006/962/EG).     

Den del av problemrepresentationen som inriktar sig på vikten av att individen 
utvecklar digital kompetens utifrån ett rationellt förhållningssätt gällande val av 
utbildning och karriär, har ett tydlig koppling till den dominerande diskursen. Individen 
beskrivs i materialet som ett subjekt som behöver ta ansvar för sin digitala kompetens. 
Detta med målet att vara en digitalt kompetent medborgare som har förmågan att bidra 
till samhällets utveckling. Viljan att utveckla sin digitala kompetens ska främst komma 
från individen själv, med målsättningen om att nå framgång inom de fyra livsområdena 
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som beskrivs i Digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28). Denna 
växelverkan mellan stat och individ har sin utgångspunkt i Foucaults teoretiska grund 
avseende governmentalitet och styrning i liberala samhällen och är viktig för 
förståelsen av slutsatsen av studiens analys.  

För att medborgarna ska bidra till nationens tillväxt krävs att individen tar rationella 
beslut kring sitt liv och sin kompetensutveckling, vilket ses exemplifieras i den 
problematik som tidigare beskrivits gällande kvinnors val av ’fel’ utbildningar och 
karriärer. Då digitaliseringen anses genomgående inom många samhällsområden krävs, 
enligt utredningen, att fler utbildar sig inom it. Individens fria vilja som innebär att 
själv styra över sina utbildningsval blir enligt problemrepresentationen ett problem när 
’felaktiga’ val görs enligt rådande hegemoni där ekonomi och teknologi är 
framträdande. Den princip som antagandet kring governmentalitet och styrning grundar 
sig på innebär att problem uppstår om individer motsätter sig att ta beslut kring sig 
själva enligt vad som anses vara ’rätt’ enligt den dominerande diskursen. Detta kan i 
förlängningen riskera att leda till att det krävs allt tydligare statliga styrmedel och 
kontroll av medborgarna. Genom att uppmuntra och underlätta för medborgarna att 
utveckla sin digitala kompetens styrs också individerna in i den subjektsposition som 
premieras utifrån hegemonin, och där styrningen sker genom individerna själva. 

I frågan gällande vad som föreligger problemrepresentationen, omnämndes 
digitaliseringen som ett nyckelbegrepp i det studerade materialet. Digitaliseringen 
beskrivs sedan i relation till ytterligare frekvent förekommande begrepp som möjlighet 
och utveckling. De positiva konnotationer som dessa nyckelbegrepp innebär leder till 
att digitaliseringens eventuella risker eller negativa verkningar inte ges särskilt stort 
utrymme i digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2015:28). De positiva 
aspekterna är däremot framträdande i och med relationen till begreppet möjlighet och 
utveckling. En slutsats av denna analys är att även innebörden av begreppet digital 
kompetens går att sätta i relation till de möjligheter och den utveckling som 
digitaliseringen anses föra med sig. Digital kompetens kan alltså även här pekas på att 
vara en del av den dominerande diskursen kring digitaliseringen som enligt analysen 
innebär främjandet av samhällsutvecklingen och möjligheter för Sverige där tekniken 
enbart för gott med sig. Detta så länge som medborgarna tar sina individuella ansvar för 
sin digitala kompetensutveckling och inställer sig i den subjektsposition som förordar 
en rationell och flexibel individ. De positiva följdverkningar som en fullgod digital 
kompetens hos medborgarna anses att föra med sig, innebär att svaret på frågan varför 
digital kompetens har fått en så pass framstående position inom politiken idag, därmed 
redogörs för. 

Genom att studera diskursen kring digital kompetens har det alltså varit möjligt att se 
varför begreppet har fått en så pass framhöjd status och genomslagskraft idag. I och 
med begreppets koppling till den ekonomiska och teknologiska diskursen har 
innebörden av digital kompetens fått en framträdande position i hegemonin. Dess 
relation till det identifierade nyckelbegreppet digitalisering kan därtill anses ha 
frammanat begreppets popularitet. Däremot går det att se en viss förskjutning av 
begreppets innebörd i och med politiska dokument som regeringens digitaliserings-
strategi (N2017/03643/D) och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 
(U2017/04119/S), vilket visar på att diskursen kan komma att omformuleras i och med 
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ett tydligare fokus på den aspekt av digital kompetens som är mer inriktad på 
innebörden av medie- och informationskunnighet.  

6. 2 Digital kompetens, medie- och 
informationskunnighet eller informationskompetens?  

Studien har visat att det finns delar av begreppet digital kompetens som inte främst 
härleds till handhavande av teknisk utrustning eller informationssökning i specifikt 
digitala miljöer. Trots det blir det tydligt att digital kompetens kommit att bli ett 
begrepp som innefattar många delar av dagens informationslandskap där information 
främst inhämtas digitalt (Bawden, 2008). Enligt Bawden (2008) bör dock digital 
kompetens även innefatta förmågan att veta när en icke-digital källa lämpligen ska 
användas, vilket inger begreppet en mer komplex innebörd. I regeringens 
digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) omnämns digital kompetens som att utöver 
tekniska förmågor, även innebära förmågan att ”[…]finna, analysera, kritiskt värdera 
och skapa information i olika medier och sammanhang.” ( s. 12). Det innebär att det är 
möjligt att redogöra för sambandet mellan digital kompetens, begreppet medie- och 
informationskunnighet (MIK) och informationskompetens. 

I analysen har innebörden av begreppet medie- och informationskunnighet identifierats 
som tillhörande en utmanande diskurs kring digital kompetens som innefattande av 
många olika kompetenser som anses krävas i dagens medielandskap. I 
Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94) beskrivs bakgrunden till valet att 
använda MIK som ett begrepp för att beteckna de förmågor som människor behöver för 
att kunna delta i demokratin fullt ut. Utredarna menar att: 

[…]begreppet är teknikneutralt och inkluderar även aktiviteter som inte sker genom 
digitala medier, men där de intellektuella och kognitiva färdigheter som krävs i 
många avseenden är desamma, oavsett om det rör information som hanteras via 
läsplattor, datorer och smarta mobiler eller papperstidningar, böcker och linjära tv-
sändningar. I debatter om det digitaliserade medielandskapet förekommer även 
f le ra andra begrepp , t . ex . d ig i ta l kompetens , mediekompetens , 
informationskompetens och digital litteracitet. (SOU 2015:94, s. 60) 

I den beskrivning som presenteras lyfter utredarna fram en teknikneutral innebörd av 
MIK och således inkluderas aktiviteter som inte sker genom digitala medier. 
Informationskompetens nämns även här som ett annat förekommande begrepp i den 
mediala debatten och då begreppet informationskunnighet ingår som en del av MIK, 
går det att konstatera att begreppen har många gemensamma nämnare. I uppkomsten av 
begreppet mediekunnighet togs tidigare Díaz genomgång (2006, refererad i Rantala & 
Souranta, 2008) om eLärande policy i EU upp. Här menade hon att målet med den gren 
av läskunnighet som blev mediakunnighet var att skapa en kulturell och humanistisk 
inriktning på den nya digitala kulturen och att integrera denna kunskap i läroplaner för 
skolan. Att integrera kulturella och humanistiska perspektiv på digital kompetens kan 
anses vara förenligt med betydelsen av att sammanföra olika ämnesområden för att 
skapa förståelse och utveckla ett bättre samhälle. Enligt Søby (2008) är också just 
utmaningen med konceptet digital kompetens att föra en kombinerad diskussion kring 
teknologi, kultur och pedagogik.  
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För att beteckna de förmågor som kan anses vara tillhörande den mer humanistiska och 
sociologiska falangen av begreppet digital kompetens har det enligt studien visat sig att 
det är MIK som främst används i dessa sammanhang. MIK inkluderar flera delar av det 
multimediala informationssamhället och Bawden (2008) menar att begreppet media 
literacy innefattar information som inte aktivt eftersöks (push), medan information 
literacy i större utsträckning relaterar till en linjär metod för informationssökning, där 
information aktivt eftersökes (pull) för att täcka ett behov av information. Information 
literacy har således en tydligare koppling till biblioteks- och informationsvetenskap i 
och med exempelvis strategier för sökningar, i jämförelse med media literacy med dess 
relation till media- och kommunikationsvetenskap. Den sociokulturella inriktningen på 
informationskompetens kan däremot anses vara en förskjutning av begreppet mot att 
likna tidigare beskrivna definitioner av digital kompetens (Se Gilster, 1997; Lankshear 
& Knobel, 2008).   

Medie- och informationskunnighet har alltså i studien identifierats som en utmanande 
diskurs till den förhärskande synen med fokus på ekonomisk tillväxt och teknologisk 
utveckling. Detta innebär att definitionen innehar diskursiva resurser att omformulera 
den nuvarande diskursen kring digital kompetens. Denna tendens har också i analysen 
visat sig utgöra en del av regeringens digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D), där det 
går att identifiera en definition av digital kompetens som innebär en förskjutning mot 
innebörden av MIK och där digitaliseringen inte är ett självändamål (ibid.). Därtill är 
det även möjligt att, till en viss del, härleda denna definition till regeringens skrivningar 
om MIK i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S). 
Dessa identifierade formuleringar kan ses som en potentiell kontrast mot den definition 
av digital kompetens som går att se i Digitaliseringskommissionens delbetänkande 
(SOU 2015:28). Detta då fokus i SOU 2015:28 främst riktats mot de ekonomiska och 
teknologiska aspekterna i frågan om digital kompetens och en mer deterministisk syn 
på digitaliseringen är framträdande. 

I studiet av det empiriska materialet är det främst begreppen medie- och 
informationskunnighet och digital kompetens som lyfts fram, medan begreppet 
informationskompetens inte har uppmärksammats på liknande sätt. Definitionen som 
presenteras avseende MIK, innefattar begrepp som informationskunnighet och 
bibliotekskunnighet. Denna definition av MIK går att härleda till informations-
kompetens, även om inte begreppet avhandlas specifikt. För att slutligen konstatera hur 
användningen av de relaterade begreppen ser ut och vilken funktion som dessa innehar 
i det studerade materialet, går det att relatera detta till den identifierade 
problemrepresentationen. I problemrepresentationen lyfts i de tidigare avsnitten 
nämnda aspekterna kring ekonomi och teknologi fram som en del av den dominerande 
diskursen. Detta innebär att innebörden av begreppen medie- och informations-
kunnighet och informationskompetens inte gör sig gällande till lika hög grad i denna 
diskurs och alltså inte premieras. Den innebörd som omgärdar informationskompetens 
och medie- och informationskunnighet, med ett tydligt humanistiskt och socialt 
perspektiv, utestängs därmed från hegemonin.  

I studien går det alltså att dra slutsatsen att digital kompetens i många avseenden går att 
se som en förlängning av begreppet informationskompetens. Så som diskurser förändras 
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med tiden har informationskompetens och de humanistiska- och kulturella attribut som 
går att tillskriva begreppet, genomgått en förändring i och med dagens dominerande 
syn på informationsåtkomst och handhavandet av digitala verktyg. Studien har alltså  
visat hur det är möjligt att analysera digital kompetens som en av olika definitioner av 
informationskompetens som konkurrerar om utrymme i det politiska området. 
Digitaliseringskommissionens betänkande Digitaliseringens transformerande kraft – 
vägval för framtiden (SOU 2015:91) ligger till grund för de delmål som regeringen satt 
upp i regeringens digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) och den nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S). Detta innebär att den 
definition av digital kompetens som företräds av Digitaliseringskommissionen har haft 
inverkan på en högre politisk nivå. Detta även om Medieutredningens definition av 
problematiken kring digital kompetens delvis företräds i Digitaliseringsstrategin 
(N2017/03643/D) och de tendenser som där finns närvarande för en mer humanistisk- 
och sociologisk förståelse av digital kompetens.  

6. 3 Reflektion 

Särskilt intressant i studien har varit synliggörandet av tidigare incitament och politiska 
beslut som har föranlett den aktuella diskursen som omgärdar digital kompetens. 
Genom att se tillbaka i historien möjliggörs att dagsaktuella synsätt sätts på sin spets 
och uppmanar till ifrågasättande av diskursiva tillstånd som ofta tas för en given 
verklighet. Faktum är däremot att historiska skiften som har premierat olika paradigm i 
samhället, ändå har sett förändringar efter olika samhälleliga tendenser och uppbrott. 
Ett exempel på förändringar som skett är synen på det livslånga lärandet där Rubenson 
(1996, 2004) redogör för utvecklingen under 1900-talet fram till vår tid. Detta 
resonemang går att koppla till uppsatsens fokus på diskurser kring digital kompetens, 
där en bild framträder hur begreppet tidigare innehaft en mer humanistiskt orienterad 
betydelse, än vad som gör sig gällande idag där ekonomi och teknologi innehar en mer 
framträdande position. 

Innebörden av begreppet digital kompetens har i uppsatsen studerats då ämnet kan 
anses högaktuellt idag i och med diskussioner om digitaliseringen av information och 
digitaliseringens inverkan på framtida arbetstillfällen samt övergången till 
digitaliserade samhällsfunktioner. Att studera den inverkan som digitaliseringen har 
visat sig föra med sig i och med den snabba teknologiska utvecklingen och den 
inverkan som går att se på olika håll samhället, är av stor vikt för att förstå vår samtid. 
Denna förståelse kan också vara av särskild relevans för det föränderliga 
forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap och den inverkan som digital 
teknik och nya medier har inom biblioteksverksamhet. I och med den snabba 
utveckling som sker och rådande synsätt kring informationskompetens och digital 
kompetens, har studien visat att det finns en risk att fokus främst riktas mot 
teknologiska aspekter i frågan, men att sådana tendenser potentiellt kan förändras till 
följd av förändringar i samhälle och synsätt.  

Den här uppsatsens poststrukturalistiska inriktning och fokus på diskurser som 
formuleras i politiska dokument är även av betydelse för att ge oss förståelse för på 
vilka sätt vi styrs enligt Foucaults principer för governmentalitet, utan att det är 
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uppenbart vid en första anblick. Genom att skapa förståelse för dessa processer 
möjliggör det för människor att motsätta sig skadliga diskurser och potentiellt förändra 
de mekanismer som människor styrs genom (Bacchi, 2009). Problematiken kring 
digital kompetens kan härledas till tidigare diskussioner i historien om vilka grupper i 
samhället som gynnas av en läskunnig befolkning och under historien har läskunnighet 
fungerat som en nyckelkonstruktion för styrande (Rantala & Souranta, 2008). Detta då 
läskunnighet alltid haft en dubbel mening i och med att det å ena sidan kan anses vara 
en funktion för att öka fogligheten hos medborgarna, samtidigt som förmågan att läsa 
har ansetts vara ett av nyckelelementen för individens frigörande (ibid.). 

Som Ong (1982) skriver, kan den traditionella skriften anses vara en teknologi, men i 
och med att denna under en så pass lång tid varit en del av kulturen, ser vi skriften som 
ett naturligt sätt att kommunicera med andra människor. Utvecklingen som sedan 
skedde i och med den gutenbergska tryckpressen på 1500-talet, möjliggjorde snabbare 
spridning av information bland folkmassorna, samtidigt som läskunnigheten i Europa 
ökade. Den informationsteknologiska framgången i och med tryckpressen kan, efter 
skrifttecknens uppkomst, anses vara en av de största. I en jämförelse med de senaste 
årtiondens teknologiska utveckling går det att påstå att den omvandling vi ser idag, är 
av liknande omdanande karaktär som tidigare informationsteknologiska genombrott. En 
större skillnad är det ökade kravet på avancerad kunskap som krävs för att tillgodogöra 
sig digitala medier och den variation av information som går att uthämta från dessa 
källor. På det sättet är de digitala kommunikationsvägarna fortfarande nya och ses som 
något utanför människan och kulturen. Digitaliseringens inverkan på vårt sätt att 
kommunicera och söka information blir således ett intressant studieområde, detta då det 
även kan säga något om rådande synsätt och ’sanningar’ i samhället och kan bidra till 
förståelsen för vår samtid. 

6. 4 Förslag till vidare forskning 

Den ansats som studien inneburit i och med utgångspunkten i diskursanalys, har 
möjliggjort en studie utifrån ett maktperspektiv. Genom att studera politiska dokument 
har diskurser och rådande perspektiv identifierats och analyserats. Det har dock funnits 
andra möjliga alternativ för en studie av digital kompetens. En intressant ingång för 
framtida studier inom området skulle vara mer verksamhetsorienterad forskning kring 
synen inom folkbiblioteken på satsningar inom främjandet av digital kompetens och 
vilka potentiella förändringar detta innebär för professionen och människors syn på 
folkbibliotek som institution.  

Att studera diskurser i politiska dokument, som utgjort större delen av den här 
uppsatsen, innebär ett fokus på texter och formuleringar i dessa. Det skulle däremot 
vara en intressant ingång att dessutom studera diskurser ute i samhället, genom 
exempelvis etnografisk observation eller intervjustudier. En sådan ansats talar Norman 
Fairclough (2005) om som en möjlig ingång då det genom att studera relationerna 
mellan diskurs, retorik och verklighet, också innebär att det är möjligt att undvika den 
retorik som ofta är förhärskande i politiska dokument. Genom att utföra en textanalys i 
kombination med andra metoder som Fairclough (2005) talar om, skulle potentiellt en 
ännu mer välgrundad studie vara möjlig att utföra. Detta genom att en större del av den 
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samhälleliga diskurs som studeras innefattas i det empiriska materialet. I det fall att det 
hade funnits mer resurser avseende tidsåtgång för den aktuella uppsatsen, hade det 
således varit en god idé att bredda empirin till att innefatta ett större fält. Efter de 
förutsättningar som funnits gällande tidsåtgång och inom ramen för uppsatsens omfång, 
är det dock möjligt att konstatera att det empiriska material som studien vilar på, kan 
anses varit tillräckligt för att ha uppnått uppsatsens syfte. 
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Sammanfattning 

I uppsatsen studeras begreppet digital kompetens utifrån ett diskursanalystiskt 
perspektiv i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör Sverige i framtiden - 
Digital kompetens (SOU 2015:28) och andra politiska dokument som är relaterade till 
digital kompetens. Med bakgrund i att digital kompetens under en längre tid varit ett 
vanligt adresserat ämne inom politiken, är syftet med uppsatsen att utröna varför digital 
kompetens kommit att erhålla ett sådant utrymme inom politiken. Detta i potentiell 
kontrast till hur frågor om informationskompetens och medie- och informations-
kunnighet inte nått ett lika stort mått av popularitet. För att uppnå syftet med studien 
besvaras följande frågeställningar:   

• Varför har digital kompetens blivit en politisk fråga och vad styr detta fokus på digital 
kompetens i politiska dokument? 

• Vilken innebörd tillskrivs begreppet digital kompetens i de politiska dokumenten och 
vilka kopplingar finns till begreppen informationskompetens och medie- och 
informationskunnighet? 

För att besvara frågeställningarna använda Carol Lee Bacchis metodologi för 
policyanalys med grund i Foucaults förståelse av diskurs. Genom denna teoretiska 
grund har det varit möjligt att identifiera problemrepresentationer i det empiriska 
materialet efter Bacchis WPR-modell (What’s the problem represented to be?). Denna 
modell består av sex frågeställningar som i uppsatsen har anpassats för den aktuella 
studiens syfte. Problemrepresentationen som identifieras visar att ett problem anses 
vara att Sveriges framtida tillväxt och samhällsutveckling riskeras till följd av 
medborgarnas bristande digitala kompetens och samtidigt är del av problemet 
individers bristande förmåga att se till sin kompetensutveckling och ta rationella beslut 
kring utbildning och arbete. 

Utifrån denna problemrepresentation har sedan ytterligare analys av det empiriska 
materialet utförts med grund i Bacchis WPR-modell och med utgångspunkt i Foucaults 
förståelse av diskurs. I uppsatsen har Foucaults arkeologiska och genealogiska 
angreppsätt inneburit att det varit möjligt att identifiera nyckelbegrepp, kategorier och 
motsatspar i det empiriska materialet och därtill studera förutsättningar för problemets 
uppkomst. Förutsättningarna grundar sig i politiska initiativ på EU-nivå under 1900-
talets senare hälft och det diskursiva fältet inbegriper politiska områden som 
framväxten av debatten kring det livslånga lärandet. Därtill har den teknologiska och 
ekonomiska utvecklingen identifierats som en förförståelse för problemets uppkomst. 
Vad som visades här var att behovet av flexibel arbetskraft skapats på en global 
marknad, som i och med det nya nätverkssamhället vuxit fram som en följd av 
utvecklingen av Internet. Behovet av ständig kompetensutveckling hos befolkningen är 
framträdande i det empiriska materialet. Detta då det talas om digital kompetens som 
en förmåga som ständigt behöver utvecklas, i och med den digitala utvecklingen.  

I analysens senare del presenteras problemrepresentationens begränsningar och 
alternativa perspektiv på digital kompetens, vilka exemplifieras i bland annat 
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Medieutredningens delbetänkande Medieborgarna & medierna (SOU 2015:94) och En 
nationell digitaliseringsstrategin för skolväsendet (U2017/04119/S). I dessa dokument 
kan alternativa perspektiv på digital kompetens uttydas i och med formuleringar av 
begreppet medie- och informationskunnighet (MIK), vilket innebär ett annat fokus på 
informationskompetens, än vad som gör sig gällande i SOU 2015:28 om digital 
kompetens. Vidare studeras diskursiva effekter, subjektifikationseffekter och levda 
effekter i materialet. Dessa visar bland annat på den utestängning som den dominerande 
diskursen riskerar att innebära för grupper som inte har viljan eller förmågan att 
utveckla sin digitala kompetens. De individer som enligt den dominerande diskursen, 
väljer ’fel’ utbildning och karriär, innehar i materialet en utsatt position samtidigt som 
individers utestängning från diskursen innebär en digital klyfta i samhället. De 
individer som istället ställer in sig i den subjektsposition som innebär ett rationellt sätt 
att se på utbildning och karriär, premieras i problemrepresentationen. Vidare 
identifieras utmanande diskurser kring digital kompetens i Medieutredningens 
delbetänkande (SOU 2015:94), regeringens För ett hållbart Sverige - en 
digitaliseringsstrategi (N2017/03643/D) och den nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet (U2017/04119/S), vilka visar på ett anspråk på en mer humanistisk och 
sociologisk diskurs kring digital kompetens. 

Resultatet av studien besvarar de initiala frågeställningarna och visar att digital 
kompetens ofta har adresserats inom svensk politik med grund i begreppets del i en  
härskande ekonomisk-teknologisk diskurs, där digital kompetens intagit en 
framträdande position. Det går att konstatera att digital kompetens kan härledas till de 
relaterade begreppen informationskompetens och medie- och informationskunnighet. 
Detta då dessa begrepp har identifierats som en del av en konkurrerande humanistisk-
sociologisk diskurs kring digital kompetens, och som genom en pågående dialogisk 
kamp innehar potential att omformulera framtida representationer av problemet kring 
digital kompetens och innebörden av begreppet. 
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