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Föreliggande rapport beskriver den nationella samordningen av läns‐ och 
regionbibliotekens arbete i kampanjen för ökad digital delaktighet, Digidel 
2013, under perioden januari – december 2012. Rapporten inleds med en 
intervju med två av styrgruppens medlemmar, Kerstin Olsson och Krister 
Hansson. Intervjun är skriven av Eva Bergstedt. 
 
Sedan 1 juni 2011 har KB varit bidragsgivare för kostnad för den nationella 
samordnaren. En lägesrapport för perioden juni‐december 2011 lämnades till 
KB i december 2011 (Lägesrapport. Läns‐ och regionbiblioteken i Digidel 2013) 
 
I rapporten Från projekt IKT‐lyftet till kampanjen Digidel2013, avslutande 
rapport oktober 2011, som bifogades lägesrapporten till KB i december 2011, 
beskrivs utförligt bakgrund, utformning, innehåll och utveckling av projekt IKT‐
lyftet och processen från dess start i september 2009 till arbetet i den 
nationella kampanjen Digidel2013 till och med maj 2011. Under denna period 
var Statens kulturråd bidragsgivare för länsbibliotekens samordnare.  
 
Samlade länkar för respektive läns‐ och regionbiblioteks arbete finns på 
http://www.lansbiblioteken.se/?page_id=485  
 
Information och material om Digidel 2013 finns på www.digidel.se  
 
Regeringens material om arbetet med IT i människans tjänst – en digital 
agenda för Sverige finns på 
http://regeringen.se/sb/d/107/a/136/action/search/type/simple?x=0&y=0&qu
ery=digital+agenda  
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Intervju 
 
 
Läns- och regionbibliotekens styrgrupp: 

”Samordnaren lyfter fram arbetet 
med det digitala utanförskapet” 
 
Läns- och regionbiblioteken har valt att ha en sam-
ordnare för sitt arbete i Digidel 2013. På så vis under-
lättas bibliotekens arbete och deras betydelse för att 
minska den digitala klyftan lyfts fram. Det tycker Kerstin 
Olsson och Krister Hansson, medlemmar i läns- och 
regionbibliotekens styrgrupp i Digidel.  

Arbetet med att introducera fler människor in i internetsamhället har på 
senare år blivit allt mer centralt för många bibliotek. 
   – Det gäller att få upp frågan om det digitala utanförskapet på agendan 
och skapa både en allmän och politisk medvetenhet kring den, påpekar 
Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland.  
   I samband med att Digidel-arbetet startade valde styrgruppen därför 
att tillsätta en samordnare för bibliotekens arbete.  
   – Vi är 20 länsbibliotek och 290 kommuner som ligger i olika faser och 
har olika styrkor i arbetet. Hur vår organisation ser ut har betydelse för 
hur framgångsrik satsningen blir och det underlättar helt klart att det 
finns en nationell samordnare, fortsätter Kerstin Olsson. 
   Även Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, lyfter fram 
bibliotekens arbete med den digitala klyftan. Han är en av fyra personer 
som ingår i styrgruppen. 
   – En del säger att det här är den största folkbildningsinsatsen i 
mannaminne. Kärnan i folkbibliotekens arbete handlar ju bland annat 
om folkbildning och demokratifrågor.  Att vi deltar i arbetet med att 
minska utanförskapet är verkligen något positivt, biblioteken når på så 
vis ut till de människor som främst behöver oss, säger han. 
   Genom att ha en samordnare för biblioteken i Digidel blir arbetet både 
mer effektivt och framgångsrikt, tycker de båda styrgruppsmedlem-
marna. De pekar på flera aspekter som är väsentliga. En sådan är att 
samordnaren bygger nätverk, ett omfattande arbete som annars inte 
skulle bli lika framgångsrikt. 
   – Nätverket omfattar både biblioteken och en lång rad myndigheter 
och organisationer som till exempel studieförbunden, KB, Kulturrådet, 
Utbildningsradion, regeringen och Handisam. Det är ett krävande arbete 
som ingen annan skulle ha förutsättningar eller lika mycket tid för, säger 
Kerstin Olsson. 
   En annan aspekt är att biblioteken får stöd och kan utveckla sitt arbete 
mer, något som både bibliotek och medborgare tjänar på. 
   Folkbiblioteken får glädje av samordnarens arbete på grund av att goda 
idéer och exempel sprids. 
   – Vi strävar efter att ha en mer jämlik service med bra kvalitet över 
hela landet. En del bibliotek har kompetens och personal att jobba med 
den digitala klyftan, andra har det inte. Då är det värdefullt att ha en 
särskild samordnare som omvärldsbevakar och hjälper biblioteken i 
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arbetet med att utveckla servicen, säger Krister Hansson. 
   En tredje aspekt är att samordnaren har större möjlighet att jobba på 
en nationell nivå. 
   – Det är viktigt att spela på den nationella arenan, att påverka 
beslutsfattare. IT-minister Anna-Karin Hatt och andra personer på 
Näringsdepartementet följer till exempel vårt arbete i Digidel-
kampanjen. Däremot kommer det inga pengar därifrån, konstaterar 
Kerstin Olsson. 
   Krister Hansson påpekar också att samordnarfunktionen leder till 
snabbare resultat. 
   – Det blir lättare att hävda de strategiska frågorna, att lyfta upp 
betydelsen av vårt arbete och få gehör för det. 
   Digidel 2013 drivs i nätverk och är ett samarbete mellan en lång rad 
organisationer, privatpersoner, myndigheter och kommunala 
verksamheter. Finns det en risk för att biblioteken på grund av sin 
samordnarfunktion stärker sin egen position för mycket? Att en obalans 
uppstår, till exempel i förhållande till studieförbunden som satsar stort 
på arbetet med digital delaktighet. 
   De båda styrgruppsmedlemmarna känner sig inte oroliga över det. 
   – Det finns ingen sådan obalans på den nationella nivån. Biblioteken 
har alltid haft sin egen infrastruktur och kommer fortsätta ha det. 
Däremot kan vi önska att flera av våra samarbetspartners hade en 
liknande samordnarfunktion eftersom hela Digidel-satsningen då skulle 
bli kraftfullare.  För så lite pengar som en samordnare kostar kan man nå 
oerhört mycket längre och hålla kvar frågar på agendan, säger Kerstin 
Olsson. 
   Digidel pågår ett år till och avslutas i december 2013. Vad händer då 
med samordnarrollen och bibliotekens fortsatta gemensamma arbete? 
   – Det vet vi inte. Men vi hoppas på en fortsatt samordnarfunktion med 
stöd av KB både nästa år och när projektet avslutats. Arbetet med det 
digitala utanförskapet är verkligen jätteviktigt och inget som löper på av 
sig självt, det är inte moget att enbart skötas av frivilliga. Därför är vår 
förhoppning att KB som nationell samordnande myndighet tar sitt 
ansvar, säger Kerstin Olsson. 

Eva Bergstedt 

ebergstedt@hotmail.com 

Fotnot: De övriga två i styrgruppen är Lisa de Souza, Länsbibliotek 
Dalarna och Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. 
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Kort	bakgrund	
 
I september 2009 startade projekt IKT‐lyftet på initiativ från ett antal läns‐ och 
regionbibliotek. Syftet var att bjuda in folkbibliotekens nationella företrädare 
till samtal för att hitta vägar till samarbete mellan folkbildning och bibliotek, 
med gemensamt fokus på att minska den digitala klyftan och därigenom öka 
den digitala delaktigheten.  Ett nationellt samarbete skulle också borga för 
långsiktighet i arbetet för den digitala delaktigheten och stödja och underlätta 
motsvarande kontakter för samarbete regionalt och lokalt.  
 
Målet för projekt IKT‐lyftet var att bibliotek och folkbildning skulle kunna driva 
en gemensam kampanj i hela landet från och med år 2011.  
 
Sedan starten av kampanjen Digidel 2013 i april 2011 har mycket hänt. Arbete 
har drivits i flera processer samtidigt, nationella och regionala nätverk har 
byggts och framför allt har kontinuerliga dialoger förts både inom kampanjen 
och utåt med olika aktörer, myndigheter och grupper för att kampanjen ska få 
genomslag och ge långsiktiga effekter. Det är viktigt för nätverken i kampanjen 
att visa att samarbete med gott resultat är möjligt. Det är lika viktigt att genom 
analys och utvärdering visa på att det kan finnas målgrupper som kampanjen 
med sina insatser inte når och där det kan behövas riktade statliga satsningar. 
IT‐minister Anna‐Karin Hatt har vid olika tillfällen lyft initiativet Digidel 2013 
som gott exempel och samtidigt signalerat att statliga medel för att öka den 
digitala delaktigheten i stort, inte kommer att satsas. 
 
Resultatet för Digidel 2013 mäts genom undersökningen Svenskarna och 
Internet 2014, då det totala antalet icke‐användare ska ha minskat med 
500 000 personer, jämfört med mätningen i starten 2011. Insatserna förväntas 
få spridningseffekter – ett antal personer som deltagit i aktivitet och lärt sig 
använda Internet, kan i sin tur nå flera i sin omgivning. Enligt rapporten 
Svenskarna och Internet 2012, har antalet icke‐användare sedan 2011 minskat 
med 300 000 personer. 

	
Styrkor	och	svagheter	2012	
 
I den handlingsplan för Digidelarbetet 2012 som kampanjledningen fastställt, 
konstateras i en analys att kampanjen är relevant i tiden, lockar alltfler och att 
uppmärksamheten för kampanjen och för frågan om digital delaktighet ökar. 
En styrka i kampanjen är den unika nätverksformen, det tydliga målet om 
500 000 fler delaktiga, och arbetssättet, där kampanjens ”kärnpartners” når 
många runt om i landet. En styrka är också att två av de satta målen för 2012 
uppnåddes redan under hösten: Digidel ska ha 140 partners, och 
Digidelinsats/projekt ska finnas i alla Sveriges län. Ett tredje mål: 
utbildningsinsatser för 150 000 personer ska vara registrerade på webben, 
beräknas uppfyllas i början av 2013. En översikt finns på 
http://www.digidel.se/?page_id=6387&preview=true  
 
I november fanns det drygt 300 anmälda partners i och ungefär 106 000 
personer har nåtts av insatser. Digidels partners fördelade sig våren 2012 med 
ideella organisationer (11 %), studieförbund (18 %), folkhögskolor (3 %), 
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bibliotek (51 %), intresseorganisationer (7 %) och andra offentliga aktörer  
(7 %), företag (6 %). 
 
En svaghet är att det pågår mycket arbete för digital delaktighet som inte 
rapporteras in från bibliotek och folkbildning, vilket kan bero på okunskap om 
kampanjen eller på en ovilja att dela med sig. En annan svaghet är att det 
fortfarande är Stiftelsen .SE som fortfarande står för en stor del av kampanjen 
ekonomiskt. Fler av det samlade nätverkets resurser skulle behövas för att 
intensifiera och utöka arbetet.  
 
Under 2011‐2012 är .SEs ekonomiska insats i Digidelkampanjen totalt 20 
miljoner (12 miljoner i projektmedel och 8 miljoner för kansli/administration). 
Folkbildningsrådet har 2011‐2012 avsatt 4 miljoner kronor per år för att stödja 
flexibelt lärande och en del av dessa medel finansierar Digidel‐projekt. 
Regionförbunden i Östergötland, Kalmar och Skåne har avsatt medel för 
Digidelarbete i storleksordningen 200 000 – 1 200 000 kronor. KB bekostade 
framtagningen av det första redovisningsverktyget samt bekostar arbetstiden 
för läns‐ och regionbibliotekens nationella samordnare. Läns‐ och 
regionbiblioteken bekostar i övrigt själva sina insatser, kombinerat med 
projektmedel från .SE. Medel för direkta insatser behöver öka, men finansiärer 
är svårt att hitta. 
 
Faktorer som försvårar arbetet i kampanjen är bland annat att det inte finns en 
samlad statlig satsning för att till exempel utforma och översätta enkla 
kursmaterial till många språk. Det finns inte heller någon nationell mätning av 
hur Internetanvändningen faktiskt ser ut hos invandrare, både nyanlända och 
dem som bott i Sverige några år men fortfarande står utanför 
arbetsmarknaden. Sådana mätningar skulle visa på behovet av insatser och 
göra det möjligt att koppla dem till sfi, arbetsförmedlingen, 
samhällsorientering för nyanlända och andra arbetsmarknadspolitiska insatser. 
 
Under 2012 märks också av en viss ”kampanjtrötthet”. Efter ett intensivt och 
tungt arbete under 2011 med att dra igång kampanjen och väcka engagemang 
hos partners och andra aktörer, behöver både kampanjpartners och eldsjälar 
(enskilda engagerade), stöd och support. Get online Week på våren och 
Dyslexiveckan på hösten är två tillfällen att satsa lite extra som kan ge ny 
energi. .SE satsar också resurs på telefonkontakt med samtliga partners under 
året. 
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Verksamhet	och	strategiska	frågor	

2011	
 
År 2011 fokuserade kampanjens nationella samordning på att strukturera 
samarbetet bibliotek och folkbildning, formulera mål och arbetssätt, hitta form 
för kampanjledning och kansli, bygga kontakter och nätverk, aktivt söka upp 
tänkbara partners, kommunicera kampanjens syfte, mål och arbetsform och ge 
stöd och support för den verksamhet som startade runtom i landet. För läns‐ 
och regionbibliotekens del gällde det att få gehör för bibliotekens aktiva roll 
och engagemang, även internt inom biblioteksverksamheten. Den nationella 
samordnaren för läns‐ och regionbiblioteken besökte ett stort antal län och 
regioner och medverkade vid konferenser, seminarier, planeringsmöten och 
arbetsmöten för att stödja och inspirera i uppbyggnad av det regionala/lokala 
arbetet.  
 
IT‐minister Anna‐Karin Hatt inledde arbetet med att formulera en nationell 
digital agenda för Sverige. I det syftet bjöds ett antal organisationer in till 
tematiska rundabords‐samtal och samordnaren bjöds in och deltog vid ett 
sådant och fick möjligheten att lyfta fram kommunbiblioteken som arenor för 
att möta kommuninvånare, samt kort informera om dåvarande IKT‐lyftet. 
Underifrånperspektivet med tydligt individfokus och goda exempel från 
bibliotekens pågående arbete, väckte stort intresse. 
 
IT‐ministern var tydlig med sin avsikt att regeringens IT‐politik ska förverkligas 
genom bred samverkan mellan civilsamhälle, det offentliga och näringsliv. 
Aktörer inbjöds att signera agendans avsiktsförklaring, att Sverige ska bli bäst i 
världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Föreningen Sveriges 
länsbibliotekarier SLB beslutade att bli signatär och att formulera åtaganden 
(bilaga) 
 

2012	
 
Våren 2012 startade Näringsdepartementets arbete med lansering av 
regeringens IT‐politik, uttryckt i IT i människans tjänst ‐ en digital agenda för 
Sverige (http://regeringen.se/sb/d/108/a/177256) .  En del i detta var att 
inspirera län/regioner till att arbeta fram egna digitala agendor i bred 
samverkan mellan kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. 
Därför var det dags att hitta vägar för att knyta bibliotekens arbete i Digidel 
nära departementets arbete och att SLB fanns som signatär för den nationella 
agendan, underlättade. Läns‐ och regionbiblioteken var den aktör i länen som 
stod för ett redan utvecklat eller påbörjat koncept för att öka den digitala 
delaktigheten hos medborgare och skulle därför kunna ha viktiga funktioner i 
dialoger med andra regionala aktörer som länsstyrelse, regionförbund och 
landsting. För att uppmuntra till regional samverkan besökte IT‐ministern ett 
antal län för tematiska rundabords‐samtal och i dessa län inbjöds också 
representant för läns‐/regionbibliotek att delta. 
 
 Näringsdepartementet inbjöd till möten med bland andra Sveriges kommuner 
och landsting/Center för eSamhället (SKL/CeSam), Post‐ och telestyrelsen  
(PTS) och Bredbandsforum. Digidel deltog genom kanslichef Christine Cars 
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Ingels och samordnaren för läns‐ och regionbiblioteken, Ann Wiklund. Syftet 
var att diskutera möjligheten till ett gemensamt erbjudande om besök till flera 
län och regioner, för att inspirera till regionalt arbete med digital agenda. Detta 
gjordes genom ett brev från Näringsdepartementet till regionala företrädare 
(bilaga) 
 
E‐delegationen bjöd in till möte med bland andra Skatteverket, PTS och 
Länsstyrelsen Örebro län för att diskutera möjligheter för samordning av viss 
kompetensutveckling och insatser på nationell nivå. Digidel representerades av 
Christine Cars‐Ingels och Ann Wiklund.   
 
Länsstyrelsen i Örebro län fick regeringens uppdrag att bli ”pilot” i arbetet med 
att ta fram regional digital agenda och att inspirera andra län. Länsbiblioteket 
Örebro län är part i detta arbete, vilket kan visa andra länsstyrelser på 
länsbibliotekets roll. Digidelkansliet har löpande kontakt med Länsstyrelsen i 
Örebro län. 
 
För de kommunala biblioteken och för läns‐ och regionbiblioteken var och är 
det en avgörande fråga att förankra sitt arbete med digital delaktighet och att 
lyfta fram det i biblioteksplaner och i regionala kultur‐ och utvecklingsplaner 
för att säkerställa långsiktighet och stärka sin ställning. 
 
Dialog med Linnéuniversitetet inleddes för att diskutera möjligt samarbete 
med forskning och analys. Tre läns‐/regionbibliotek (30 000), KB (20 000), 
Folkbildningsrådet (5 000) och Folkbildningsförbundet (5 000) finansierade 
gemensamt en forskningsansökan från Linnéuniversitetet (Linda Reneland‐
Forsman) till Vetenskapsrådet. Ansökan byggde på forskningssamverkan 
mellan tre lärosäten och hade fokus digital delaktighet ur olika perspektiv. 
Angela Zetterlund, Linnéuniversitetet engagerades för diskussioner om tänkt 
utformning av en större utvärdering.  
 
Under höst/vinter 2012 har Digidelkampanjen med kansliet nationellt arbetat 
intensivt med att få in fler rapporterade insatser och att engagera fler partners 
och finansiärer för fortsatt arbete. Kansliet söker finansiär för nödvändiga 
utvärderingar och analyser som ska ge underlag i dialog med myndigheter och 
beslutsfattare, så att kampajen bidrar till att göra det synligt var särskilda, 
riktade insatser kan behöva göras. Arbetsgrupperna diskuterar statistik, 
metoder och form för uppföljning och utvärderingar både lokalt, regionalt och 
nationellt. Erfarenheter och lärdomar behöver samlas så man kan dra nytta av 
dem. Viktigt i sammanhanget är att resurs för utvärderingar inte finns i 
kampanjen, utöver det var och en kan bidra med. 
 
Under hösten tillsatte regeringen också Användningsforum åren 2012 ‐ 2015, 
med Handisam som ansvarig myndighet. Användningsforum ska arbeta med 
förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet och ge exempel på hur det 
kan implementeras av ansvariga aktörer. För att erbjuda dialog, erfarenheter 
och forskning, har styrgruppen för läns‐ och regionbiblioteken skickat en 
skrivelse till IT‐ministern, departementet och ansvarig tjänsteman på Handisam 
(bilaga). 
 
Kansliet och kampanjledningen har gjort inspel till Näringsdepartementet 
(bilaga) och haft löpande kontakter med SKL/CeSam och med de statliga 
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organisationer som har fått uppdrag där Digidels arbete kan bidra eller bör 
finnas med. En sådan är Digitaliseringskommissionen, som tillsattes under 
hösten och ska verka för att det it‐politiska målet i den digitala agendan 
uppnås och att regeringens ambitioner inom området fullföljs.  En strategisk 
viktig kontakt både för hela kampanjen och för enskilda partners som läns‐ och 
regionbiblioteken. Olika metoder för att nå politiker regionalt och lokalt prövas 
av läns‐ och regionbiblioteken i flera län. 
 
Under året har Digidel och biblioteken synts och medverkat vid konferenser 
och sammanhang som Den Europeiska Get online Week, Almedalsveckan, 
Bok&Biblioteksmässan,  Europeiska Dyslexiveckan, Offentliga rummet, Nitus 
årsstämma, Internetdagarna, KommIT‐mässan, Halmstadkonferensen, Örebro 
Bokmässa och Länsstyrelsen i Örebro läns konferens En Digital agendas 
utmaningar. Syftet har varit att få med flera aktiva partners i kampanjen samt 
att nå politiker och beslutsfattare. Tillsammans med regionala konferenser och 
arrangemang, nationella nätverksträffar, seminarier och arbetsmöten, har det 
blivit många tillfällen där Läns‐ och regionbibliotekens och kommun‐ 
bibliotekens arbete med digital delaktighet har lyfts i presentationer och vid 
seminarier.  
 

Inför	2013	
 
Biblioteken har en stor fördel gentemot många andra verksamheter genom att 
biblioteken självklart kan lyfta fram samband mellan stora frågor som till 
exempel digital delaktighet, läsförmåga och tillgänglighet för alla åldrar. 
Biblioteken kan med medborgaren i fokus därigenom vara en mycket stark 
aktör på alla nivåer och bidra till helhetstänkande även i stora satsningar inom 
dessa områden och visa att man har kontakter med andra samhällsfunktioner 
för medborgarnas bästa och utifrån sitt uppdrag.  Biblioteken kan på så sätt 
långsiktigt stärka sin ställning som en viktig del i lokalsamhällets samlade 
arbete med att nå medborgare med dialog, information och olika insatser för 
delaktighet.   Omvärldsbevakning för att finna rätt forum, kontakter och dialog 
i rätt ögonblick för att få möjlighet till samarbete med nya aktörer är därför 
grundläggande för biblioteksverksamheten både nationellt, regionalt och 
lokalt. Under 2012 har styrgrupp och samordnaren för läns‐ och region‐
biblioteken haft fokus på dessa frågor (bilagor) även i dialog med andra aktörer 
i Digidel, ett arbete som ska vidareutvecklas 2013. Projekt för att pröva 
biblioteket som e‐verkstad startar i region Kalmar och kan inspirera till 
utveckling av ett sådant koncept. 
 
Det är strategiskt mycket viktigt att bygga vidare på dialogerna med 
Näringsdepartementet, PTS, E‐delegationen, SKL och 
Digitaliseringskommissionen, för att stärka bibliotekens roll. I det 
sammanhanget kan det bli aktuellt att återigen lyfta diskussionen om 
definition av e‐tjänst, där e‐delegationens definition 
(http://wiki.edelegationen.se/index.php/Kategori:Terminologi ) kan skilja sig 
från den som används lokalt. Det kan få effekter på vilken status det lokala 
bibliotekets tjänster får i resurser, debatt och på webb. 
 
Inför 2013 diskuterar Samordningsgruppen bibliotek‐folkbildning‐lärcentra, 
metoder för att inleda samarbete med de stora pensionärsorganisationerna 
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(bilaga). Flera av dessa är medlemsorganisationer i studieförbund. Drygt 
800 000 av de nu 1,2 miljoner som inte är digitalt delaktiga är 65+. 
Folkbildningsförbundet kommer att bjuda in till ett möte i januari för fortsatt 
planering. Syftet är att få till stånd möten mellan bibliotek, studieförbund och 
pensionärsförbund regionalt för att nå gruppen 65+. 
 
Ett stort behov är att få dialog med högskolor/universitet som hittills inte varit 
en del i kampanjarbetet. Intresset för flexibelt lärande ökar, liksom antalet 
distansstudenter, och digital delaktighet och möjlighet att få hjälp och stöd 
lokalt i sina studier är viktiga frågor framöver för alla parter. 
 
Ett annat behov är att samla enkelt och bra flerspråkigt kursmaterial som är 
fritt att använda. Visst material finns idag på Digidelwebben, men 
översättningar är dyra och det borde vara av intresse för flera myndigheter att 
sådant material finns lätt tillgängligt att hänvisa till (bilaga). 
 
Om Digidelkansliet får finansiär för övergripande utvärdering av Digidelarbetet, 
startar detta arbete i januari och pågår under första kvartalet. En förhoppning 
är att resultatet ska bidra till att ge utfall i någon form av riktade satsningar 
från regeringens sida.  
 

2014	
 
Stiftelsen .SE beslöt våren 2012 att permanenta Digidelkansliet, som efter 
kampanjen är ett kansli för digital delaktighet. När kampanjens resultat mäts i 
Svenskarna och Internet 2014 och utvärdering och analys av resultat och 
arbetssätt/‐form är gjorda, kommer man att kunna se hur arbetet kan gå 
vidare och hur det då kan läggas upp och vilka organisationer i nuvarande 
nätverk som är intresserade av fortsatt samarbete. Kampanjledning och 
arbetsgrupper ser ett stort värde i att ta vara på kontakter, kunskaper och 
erfarenheter i de nätverk som byggts i och med kampanjen.  
 
Arbetet i län/regioner med att utforma samarbete i frågor som rör IT‐
infrastruktur och digital delaktighet och att planera insatser praktiskt, kommer 
i de flesta fall att vara i sin linda. För läns‐ och regionbiblioteken gäller det att 
fortsätta stå som stark regional aktör och att samordna sitt arbete i de olika 
regionala styrdokumenten så att det stödjer kommunbibliotekens 
utvecklingsarbete. 
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Organisation	och	arbetsform	för	läns‐	och	
regionbiblioteken	i	Digidel	
 
Organisationen för samordning av läns‐ och regionbibliotekens arbete i Digidel‐
kampanjen har i princip varit utformad på samma sätt sedan kampanjstarten 
2011. Grundtanken är att ha en enkel organisation som kan vara flexibel, 
stödja ett processinriktat arbetssätt och inte tynga övrig 
samordningsorganisation i kampanjens nätverk. 
 
Arbetsformen i hela kampanjen är nätverk, där varje deltagande organisation 
utgår från sitt eget uppdrag och mål, för att definiera och genomföra insatser. 
Tid och energi måste därför läggas på dialog och gemensamma diskussioner 
för att hitta angrepps‐ och förhållningssätt för frågor som måste lösas och för 
att hitta lämpliga strategier i kampanjarbetet. Denna arbetsform är inte enkel 
och kräver mycket tid och engagemang. Samtidigt är den utvecklande genom 
att förståelsen för varandras roller, möjligheter och begränsningar ökar hos 
deltagande parter. Nätverket som form ökar därför också chansen att hitta 
samarbete i andra frågor. I läns‐ och regionbibliotekens nationella samordning 
avspeglar sig arbetsformen i Biblioteksnätverket och i Samordningsgruppen 
bibliotek‐folkbildning‐lärcentra.    
 

Styrgrupp	
 
Styrgruppen för läns‐ och regionbibliotekens arbete i Digidel består av Krister 
Hansson, Regionbibliotek Stockholm (ordförande och projektägare), Christer 
Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar, Lisa de Souza, Länsbibliotek Dalarna, Kerstin 
Olsson, Länsbibliotek Östergötland och Ann Wiklund, nationell samordnare, 
sekreterare 
 
Uppgift: långsiktig strategisk planering, ekonomi, styrfart, fokus, förändringar i 
projektets mål/syfte/organisation, kvalitetssäkring, utvärderingsarbete 
 
Styrgruppens möten planeras in i relation till SLB:s möten och till möten i 
Digidels kampanjledning för att snabba på besluts‐ och informationsprocesser 
och synkronisera med aktuella frågor i övrigt. Möten i styrgruppen hålls 
varannan månad eller vid behov. Under 2012 har styrgruppen utöver sedvanlig 
rapportering och uppföljning främst arbetat med strategiska frågor om hur den 
nationella dialogen för läns‐ och regionbibliotekens del kan föras med 
departement och myndigheter, strategier för att nå politiker och 
beslutsfattare, strategier för arbetet efter kampanjtidens slut, frågor om 
uppföljning och informationsspridning, läns‐ och regionbibliotekens roll i 
arbetet med de regionala digitala agendorna och möjligheter till samordning 
med andra aktiviteter och frågor där biblioteken är engagerade. Avgörande för 
arbetet framåt och för beslutsfattande är att styrgruppen och SLB i övrigt 
samplanerar ställningstaganden. Ett sådant grundläggande ställningstagande i 
december 2011 var att SLB beslutade signera avsiktsförklaringen i regeringens 
Digital agenda för Sverige med tre åtaganden för läns‐ och regionbibliotekens 
del (bilaga). 
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Som signatär har SLB genom styrgruppen deltagit vid möte med 
Näringsdepartementet för att diskutera hur arbetet med den nationella och de 
regionala digitala agendorna kan utvecklas och vilka insatser man som signatär 
kan bidra med.  Styrgruppen har under 2012 ställt samman en skrivelse till 
myndigheten Handisam, Näringsdepartementet samt IT‐minister Anna‐Karin 
Hatt med erbjudande om att bidra med kunskap och erfarenheter från 
bibliotekens arbete, till det nyinrättade Användningsforum (bilaga).    
 

Nationell	samordnare	för	läns‐	och	regionbiblioteken	i	
Digidel	
 
Ann Wiklund (arbetstid omfattning 20/40 vtr perioden sept 2009/vt2010, 
30/40 perioden ht 2010/vt 2011, 20/40 perioden ht2011, 25/40 under 2012).  
 
Samordnaren för läns‐ och regionbiblioteken i Digidel ansvarar för dialog och 
informationsflöde med läns‐/regionbiblioteken och med nationella aktörer i 
kampanjen samt för samarbete med Digidelkansliet.  Samordnaren ingår också 
i Digidels kampanjledning och är sammankallande och sekreterare i 
Samordningsgruppen bibliotek‐folkbildning‐lärcentra. Nätverksbyggande, 
strategisk planering och omvärldsbevakning är viktiga delar i uppdraget. För att 
biblioteken ska kunna utveckla en mer likvärdig service för digital delaktighet 
och långsiktigt stärka sin roll, använder och sprider samordnaren goda exempel 
och erfarenheter från biblioteken, dels genom informationsutskick i 
biblioteksnätverket, via träffar och kontakter, dels via Digidels webb och dels 
genom medverkan vid seminarier, konferenser, arbetsmöten och 
presentationer.  
 
Arbetssättet för samordnaren är som i kampanjen i övrigt, nätverkande och 
processinriktat. Utöver det tydliga mål som finns för Digidelkampanjen 
(500 000 fler delaktiga i mätning 2014), ska bibliotekens arbete med digital 
delaktighet integreras långsiktigt i ordinarie verksamhet samtidigt som 
samarbete med andra aktörer, till exempel folkbildning, måste vidareutvecklas. 
För att hålla en stark roll relaterad till uppdraget, behöver biblioteken hitta sin 
position i relation med andra aktörer såväl nationellt, regionalt som lokalt. 
Avgörande för att samordnarfunktionen ska ge resultat är möjligheten att 
kunna prioritera kampanjen tidsmässigt och att snabbt fånga och följa upp 
skeenden och kontakter så att läns‐ och regionbiblioteken kan använda den 
aktuella kunskapen för sin regionala strategiska planering och i sitt stöd till 
kommunbiblioteken.  
 
Under våren 2012 arbetade samordnaren med att knyta bibliotekens arbete 
nära regeringens arbete med den nationella digitala agendan, att verka för att 
länsbiblioteken ska vara part regionalt för till exempel länsstyrelse, 
regionförbund etcetera, att aktualisera och framhålla bibliotekens roll för SKL, 
E‐delegationen, Digitaliseringskommissionen och Näringsdepartementet. Att 
”bädda” för att biblioteken långsiktigt betraktas som en viktig del i 
lokalsamhällets arbete med att nå medborgare med information och insatser 
för delaktighet.     
 
Uppdrag: utveckling av nationell dialog och samverkan, samordning av läns‐ 
och regionbibliotekens projekt enligt projektplanen och direktiv från styrgrupp 
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och projektägare. Sammankallande i den gemensamma arbetsgruppen för 
bibliotek och folkbildning i Digidel samt länsbibliotekens representant i 
Kampanjledning och kontakter med kansli och andra aktörer. 

	
Biblioteksnätverket	i	Digidel	
 
Uppgift: kunskaps‐ och erfarenhetsutbyte. Utveckla arbetet med interaktivt 
brukarfokus. Informationsspridning och förankringsarbete. 
 
Gruppen startade som projektgrupp i projekt IKT‐lyftet och bestod då av 
länskonsulenter från ett fåtal länsbibliotek. Efterhand som antalet aktiva 
länsbibliotek i IKT‐lyftet ökade, utökades gruppen. Från 2011 har 
projektgruppen utvecklats till ett nätverk där samtliga länsbibliotek ingår med 
en ansvarig kontaktperson och några folkbibliotek har också valt att delta. 
Nätverket har fysiska träffar cirka 3 gånger per år och i den nationella 
samordnarens uppdrag ligger att ha löpande kontakt med nätverket och 
arrangera träffarna så att de bidrar till länsbibliotekens behov av information, 
inspiration och kunskap. Representanter från Digidels kansli, från Svensk 
biblioteksförening samt från KB inbjuds också till nätverkets träffar. Varje fysisk 
träff innehåller både information, presentationer och en stor del diskussioner 
då erfarenheter och exempel delas. Detta arbetssätt har bidragit till att man 
länsbiblioteken emellan har ökat kunskaperna om varandras arbetssätt, 
projekt och strategiska planeringar för arbetet med digital delaktighet. Man 
har tipsat varandra om kontakter, dragit nytta av varandras material och 
hjälpts åt att hitta möjligheter för att få mer långsiktiga effekter av insatserna.  
 
Nätverket Biblioteken i Digidel har mycket stor grundläggande betydelse för 
erfarenhets‐ och kunskapsspridning, samordning, överblick och exempel både 
regionalt, lokalt och nationellt i hela kampanjen. Länsbibliotekens och 
folkbibliotekens arbete är härigenom känt bland andra nationella aktörer i 
kampanjen, av myndigheter och på Näringsdepartementet. IT‐minister Anna‐
Karin Hatt har i flera sammanhang nämnt och framhållit bibliotekens arbete i 
Digidel. 
 
Under 2012 har Biblioteksnätverket diskuterat och arbetat med frågor om 
rapportering och uppföljning av bibliotekens insatser och hur arbetet ska 
kunna mätas och utvärderas. Metoder för att nå regionala och lokala politiker 
har testats. Samarbetet med folkbildningen och hur det kan stärkas och 
vidareutvecklas har diskuterats liksom hur arbetet kan fortsätta efter 2013. 
Viktiga frågor har också varit hur bibliotekens insatser för ökad digital 
delaktighet kan långsiktigt integreras i arbete med tillgänglighet, biblioteks‐ 
och kulturplaner, barnbibliotekens arbete med barnwebb, läsfrämjande, 
etcetera.  
 
Två internationella större satsningar har genomförts under året i nära 
samverkan med Biblioteksnätverket och där nätverket haft stor betydelse för 
spridning och genomförande. Dels den europeiska satsningen Get online Week 
(mars) där Digidelkansliet hade den samordnande nationella funktionen och 
som engagerade ett stort antal bibliotek och fick gott genomslag i media. Och 
dels den Europeiska Dyslexiveckan (oktober), där länsbibliotekens konsulenter 
för tillgänglighet i dialog med övriga konsulenter planerade gemensamt 
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material tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS och den nationella 
samordnaren. Båda satsningarna planeras även för 2013. 
 
Läns‐ och regionbibliotek deltog 2010/2012 i ett NordPlus‐projekt, Rum för 
lärande/Rum for Dannelse. Projektet avslutades med en konferens i Larvik, där 
Digidels kanslichef och samordnare för läns‐ och regionbiblioteken deltog för 
att berätta om Digidel. 
http://www.regionorebro.se/blameny/kultur/error/bibliotekochlarande/romf
ordannelserumforbildning.4.334d665912f00dba07480006190.html  
Effekter av detta har blivit ett samarbete mellan Digidel och norska VOX om 
bland annat rapporter och statistik, samt kontakter från norska bibliotek som 
efterfrågar medverkan vid kompetensutveckling och tips på arbetsform för att 
utveckla något liknande Digidel i Norge.   
 

Arbetsgrupp	för	samordning	bibliotek	–	folkbildning	–	
lärcentra	
 
För att stödja och uppmuntra till samarbete mellan bibliotek och folkbildning 
lokalt och regionalt behövs också dialog och samverkan nationellt, vilket var 
syftet med projekt IKT‐lyftet 2009‐2011.  Sedan 2010 finns en särskild 
samordningsgrupp för bibliotek – folkbildning – lärcentra. Den bildades på 
initiativ av det stora nationella nätverk som startade i och med projekt IKT‐
lyftet och arbetar som en ”kärngrupp” i kampanjen. Inom gruppen kan frågor 
och idéer dryftas informellt som förberedelse till förankring och arbete i 
organisationerna. Det skapar ett mer problemorienterat och processinriktat 
arbetssätt än traditionell frågebehandling skulle gjort. Det ökar också 
möjligheterna att nå samsyn i frågor som är viktiga för att föra arbetet framåt. 
 
Länsbibliotekens nationella samordnare är sammankallande, leder gruppens 
möten och sammanställer terminsplanering samt rapportering till 
kampanjledningen. I gruppen ingår Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet, Marie 
Fredriksson, Folkbildningsförbundet, Massood Mafan, studieförbunden/ABF, 
Kent Wallén, Nitus, Christine Cars‐Ingels, Digidekansliet, Ellen Pettersson, 
Digidelkansliet, Linda Sandberg, Digidelkansliet, Elisabet Ahlqvist/Karl Isaksson, 
KB, Ann Wiklund, läns‐ och regionbiblioteken (sammankallande). 
 
Under år 2011 utgjorde denna grupp den enda fasta arbetsgruppen i 
kampanjen. Det medförde att många frågor av olika karaktär hamnade på 
gruppens bord och att det blev allt svårare att hitta effektiva arbetssätt. Bland 
annat diskuterade gruppen hur man i kampanjen skulle kunna få till stånd 
tydlig återrapportering och uppföljning av insatser och hur analyser och 
utvärderingar skulle kunna göras. Viktiga frågor för respektive organisation 
men också för trovärdigheten i hela kampanjen och för att göra arbetet tydligt 
gentemot myndigheter och departement, liksom för den regionala och lokala 
förankringen. En intressant fråga var också om olika statistiksammanställningar 
från .SE, KB och folkbildning skulle kunna analyseras och berika varandra och 
om det skulle kunna påverka kommande undersökningar. För att få en mer 
effektiv och bredare hantering av dessa frågor startade under våren 2012 
Analysgruppen med Elisabet Ahlqvist, KB som sammankallande. Analysgruppen 
kommer att ha en alltmer framträdande roll vartefter kampanjen fortskrider 
och underlag behövs för att visa på kampanjens resultat och på behov av 
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insatser där kampanjen inte nått fram. Genom Analysgruppens start avlastades 
Samordningsgruppen bibliotek‐folkbildning‐lärcentra, som i stället kunde 
återgå till att arbeta med praktisk planering och diskutera stöd, strategier och 
former för samarbete för digital delaktighet på mer lång sikt.   
 
Under 2012 har gruppen fortsatt att samplanera större arrangemang och att 
medverka för att inspirera till samarbete (bilagor). Inför 2013 diskuteras 
möjligheten för samarbete med de stora pensionärsorganisationerna för att nå 
de drygt 800 000 65+ som utgör en stor del av de 1,2 miljoner icke delaktiga 
idag.  
 
En pågående diskussion handlar om hur folkbildning och bibliotek även efter 
2013 ska kunna hålla ihop och samarbeta som en nationell, regional och lokal 
infrastruktur till stöd för människors lärande och delaktighet. Under 2013 kan 
det  vara strategiskt att göra om strukturen för de två nationella 
arbetsgrupperna för att skapa en annan arbetsform och fokusera vissa frågor.  
 
Uppdrag: att inspirera till, samordna och följa upp insatser från bibliotek och 
folkbildning under kampanjen  
 

Kampanjledning	
 
”Kampanjledningen ska ses som en gemensam resurs för kampanjen. Den är 
en sammanhållande kraft som kan ge en nationell röst åt initiativet, bidra med 
långsiktig planering, förmedla erfarenheter och kontakter i nätverket av 
partners som delar målsättningen. Kampanjledningen består av en grupp 
personer som accepterats av alla partners för att bidra till att kampanjen hålls 
samman och blir målinriktad” (från beskrivning http://www.digidel.se/om‐
oss/organisation/kampanj‐ledningen/)  
 
Kampanjledningen kan inte uttala sig i kampanjens namn, eftersom kampanjen 
är ett nätverk. Däremot tar både kampanjledning och kansli kontakter, 
förmedlar information, deltar vid möten med olika aktörer och ser till att 
frågan om digital delaktighet hålls aktuell och att insatserna i Digidel tas 
tillvara. Genom Digidelkansliet har fyra debattartiklar skrivits under 2012 
(bilagor) 
 
Kampanjledningen träffas fyra gånger per år eller vid behov och består av 
Mikael von Otter (ordf), IT&Telekomföretagen, Claes‐Olof Olsson, Föreningen 
Sambruk, Hans von Axelsson, Handisam, Christina Jönsson Adrial, KB, LilliAnn 
Källermark,  SeniorNet Sweden, Ove Ivarsen, UsersAward AB, Marie 
Fredriksson, Folkbildningsförbundet, Ann Wiklund, samordnare för läns‐ och 
regionbiblioteken i Digidel 2013, Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet, Christine 
Cars‐Ingels .SE/Digidelkansliet. 
 
Strategiskt viktiga frågor för kampanjledningen under 2012 har varit att få ökat 
antal partners till kampanjen för att nå målet, att engagera viktiga nyckel‐
organisationer som SKL, att bygga kontinuerlig dialog och samarbete med dem 
som har regeringens uppdrag att bygga e‐tjänster och på olika sätt utveckla IT‐
politiken, som Näringsdepartementet, E‐delegationen, Användningsforum och 
Digitaliseringskommissionen.   En svårighet är att engagera partners från 
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näringslivet, från arbetsförmedling, banker och försäkringskassan, viktiga 
nyckelaktörer för ökad digital delaktighet. 
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Läns‐	och	regionbiblioteken	 	
 
Som signatär för den nationella Digital agenda för Sverige, har föreningen SLB 
gjort åtaganden (dec 2011) för läns‐ och regionbibliotekens del. Det är samma 
åtaganden som läns‐ och regionbiblioteken gjort i Digidelkampanjen (januari 
2011). 
 

Åtagande för En digital agenda för Sverige: 

 En regional strategi för varje län/region för arbetet med digital 
delaktighet ska arbetas fram i dialog med folkbildningens regionala 
organisationer. 

 Nationell statistik över Internetanvändning ska brytas ned till 
regionala och lokala siffror för att underlätta kommunbibliotekens 
planering och kommunikation med sina huvudmän 
 
Åtagandena innebär att respektive läns‐/regionbibliotek har dialog med 
regionala representanter för folkbildning/regionförbund etc för att 
utveckla, formulera och säkerställa regional strategi för samverkande 
insatser för att öka den digitala delaktigheten. Det innebär också att 
frågan lyfts politiskt i regionerna. Genom chefsdialoger förankras 
strategin hos kommunbiblioteken och insatser och stöd kan samordnas. 
Om den nationella statistiken (www.internetstatistik.se) bryts ned 
regionalt ökar det möjligheten att få tydligare bild av vilka insatser som 
krävs. 
(ur Åtagande för En digital agenda för Sverige, SLB, december 2011) 

 
SLB var den första organisation som signerade regeringens avsiktsförklaring i IT 
i människans tjänst ‐ en digital agenda för Sverige 
(http://www.regeringen.se/sb/d/14375). I och med att läns‐ och region‐
biblioteken redan hade satt tydliga åtaganden i kampanjen, fick man ett 
försprång som gjorde att man från läns‐ och regionbiblioteken också kunde 
vara tidigt ute med att kontakta länsstyrelser och regionförbund för att 
erbjuda samarbete i framtagande av regionala digitala agendor. Det gav bra 
tillfälle att lyfta behovet av att arbeta med insatser för digital delaktighet 
parallellt med att utveckling av e‐tjänster planeras i kommuner och regionalt. I 
en del län hade man hos länsstyrelse/motsvarande inte kunskap om att Digital 
agenda för Sverige skulle påverka regionens arbete och hade ännu inte utsett 
någon ansvarig. Och i ett par fall möttes länsbibliotekets kontaktförsök av 
ointresse. 
 
I en rapport från Governo (november) redogörs för regeringens arbete hittills 
med att möta de åtaganden som signatärerna formulerat 
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/33/37/ff4dc3a9.pdf) Intresset för 
aktivt arbete från organisationer och företag har varit stort, men regeringen 
behöver hitta en form för att arbeta på detta sätt, sägs i rapporten. Den 
nytillsatta Digitaliseringskommissionen har fått i uppdrag att kontakta 
signatärerna och ansvara för fortsatt dialog. En framgångsfaktor för läns‐ och 
regionbiblioteken är förhoppningsvis att deras arbete redan är känt av 
Näringsdepartementet och att bibliotekens arbete hålls samlat nationellt så att 
det underlättar dialog. 
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Läget	–	en	enkät	
 
Läns‐ och regionbiblioteken har i november besvarat en enkät som ska ge en 
bild av hur läget ser ut mer översiktligt, utifrån åtagandena i Digidelkampanjen 
och i signatärsskapet för IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. 
Samtliga 19 läns‐ och regionbibliotek har besvarat enkäten. 
 
Fråga 1: Finns någon form av överenskommelse av samarbete regionalt mellan 
läns‐/regionbibliotek och folkbildning, till exempel länsbildningsförbund, om 
aktiviteter för ökad digital delaktighet? 
 

68%

32% Ja

Nej

 
 
 
Kommentar: Överenskommelser kan finnas på olika sätt, skriftliga, muntliga 
eller mer outtalade. Det kan också, som i region Skåne, finnas en skrivning i den 
regionala kulturplanen där samarbete för digital delaktighet passar in. En orsak 
till att överenskommelse saknas kan vara att man inte hittat någon regional 
folkbildningspartner att kontakta eller att länsbiblioteket har dialogen direkt 
med studieförbunden.13 av 19 läns‐ och regionbibliotek har överenskommelse. 
 
Fråga 2: Har läns‐/regionbiblioteket dialog med någon annan regional 
organisation om arbete med regional digital agenda, till exempel länsstyrelse 
eller motsvarande? 
 

53%

47% Ja

Nej

 
 
Kommentar: Så gott som samtliga läns‐ och regionbibliotek har sökt kontakt 
och i de flesta fall startat med länsstyrelsen såsom varande myndighet. 
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Länsstyrelsen kan ha fokus på bredbandsfrågan och inte intention att arbeta 
med delaktigheten, eller så har frågan om delaktighet hamnat hos 
regionförbundet och då gäller ny kontakt. I några fall har läns‐
/regionbiblioteket inte fått napp alls och i något fall är man på gång att få 
dialog med länsstyrelsen. 10 av 19 läns‐ och regionbibliotek har svarat ja på 
frågan. 
 
Fråga 3: I hur stor andel av länets kommuner finns någon form av samarbete 
mellan bibliotek och folkbildning för att öka den digitala delaktigheten? 
 
Fråga 4: I hur stor del av länets kommuner bedömer ni att biblioteken arbetar 
aktivt med att öka digital delaktighet? 
 
Län/region  Totalt antal 

kommuner 
Samarbete bibliotek‐
studieförbund /total 

Aktivitet i 
biblioteken /total 

Dalarna  15  6  9 

Gotland  1  1  1 

Gävleborg‐Uppsala  18  Uppgift saknas  6 

Halland  6  Uppgift saknas  6 

Jämtland  8  7  4 

Jönköping  13  13  11 

Kalmar  12  12  10 

Kronoberg‐Blekinge  13  13  13 

Norrbotten  14  5  5 

Skåne  33  20  Uppgift saknas 

Stockholm  26  8  21 

Sörmland  9  8  3 

Värmland  16  3  10 

Västerbotten  15  12  15 

Västernorrland  7  4  4 

Västmanland  10  3  9 

Västra Götaland  49  44  44 

Örebro  12  2  2 

Östergötland  13  12  13 

 
 
Kommentar: Att mäta samarbete är svårt och här finns naturligtvis en 
osäkerhet i siffrorna. Samarbetet kan se ut på olika sätt, allt utifrån de lokala 
förutsättningarna. Det kan vara en planerad och aktiv samverkan, det kan vara 
ett studieförbund som använder bibliotekets lokaler, det kan vara biblioteket 
som är aktivt men med kontakt med studieförbund, det kan vara studieförbund 
som är i egna lokaler men har kontakt med biblioteket. 
 
De flesta bibliotek erbjuder idag vardagligt stöd för internetanvändning och e‐
tjänster via besökares frågor. Hit hör också service av typen ”boka en 
bibliotekarie” för enskild handledning. Att antalet aktiva kommunbibliotek 
(fråga 4) för ett par län är lägre än antalet bibliotek som samarbetar med 
studieförbund (fråga 3) kan tolkas som att studieförbunden på några håll är 
mer aktiva än biblioteket, men att biblioteken är aktiva punktvis, till exempel 
under särskilda arrangemang. På några orter planerar man en mer aktiv 
verksamhet för digital delaktighet för 2013. 
 
I flera län pågår det omorganisationer och förändringar som berör den lokala 
och regionala biblioteksverksamheten på olika sätt och som måste prioriteras. 
Detta påverkar möjligheten att engagera sig i Digidel.  
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Enkätkommentarer 
”Kommentar till fråga 1. I styrgruppen för projektet Digidel i Västerbotten 
sitter folkbildningskonsulenten och så länge det projektet pågår är det 
regelbundna regionala kontakter men det finns ingen skriftlig 
överenskommelse. Kommentar till fråga 2. Vi (lb) ingår i Region Västerbotten 
och på andra enheter drivs regional digital agenda och vi knackar på hela tiden 
men har inte fått något direkt svar.”  
 
”Länsbiblioteket i Örebro län: Jag har inte fått in svar från alla 
biblioteksansvariga, så uppgiften är delvis skattad. Men jag tror inte det 
påverkar helheten. Några anger att samverkan är planerad till 2013.” 
 
”Länsbibliotek Östergötland. Länsbib finns med i arbgrp som arb med Digitala 
Agendan för Östergötland. Övriga representanter är länsstyrelsen, landstinget, 
Linköpings kommun, Regionförbundet Östsam. En hpl för första halvåret 2013 
skall tas fram. Inom samhällsorienteringen i Östergötland har vi utöver de 60 
stipulerade timmarna även 10 Tim Internet/e‐tjänster, mycket uppskattat av 
deltagarna. Tre huvudspår i Östergötland, Digitala Agendan, Internet/e‐tjänster 
inom Samhällsorienteringen, fortsätta arbetet som görs på biblioteken där det 
erbjuds enskilda handledningar, gruppaktiviteter, kurser i egen regi och 
studiecirklar i samverkan med studieförbunden. Under 2012 har det hittills 
genomförts 60 studiecirklar i samverkan. Fler cirklar pågår, men som ännu ej är 
avslutade.” 
 
”Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne (Region Skånes regionala 
biblioteksverksamhet) har svarat på frågorna. När det gäller fråga 1 så har vi 
inte något regelrätt överenskommelse i just denna fråga, men i den regionala 
kulturplanen är ju en slags överenskommelse och där står bl.a.:  ’Att allt mer 
information och tjänster förmedlas via Internet skapar digitala klyftor. Det 
livslånga lärandet är viktigt för alla medborgare och folkbildningens roll i det 
frivilliga lärandet är centralt. Initiativ för att skapa digital delaktighet kräver 
dock samspel mellan många aktörer, inte minst folkbildning och bibliotek.’ ” 
 
”Länsbibliotek Gävleborg Uppsala Gävleborg saknar länsbildningsförbund. 
Svårt få till stånd övergripande överenskommelser med bildningsförbunden 
trots positiv kickoff tillsammans med folkhögskolor och bibliotekschefer. 
Länsstyrelsen trevande. Biblioteken kämpar med finansiering och bemanning, 
tar mycket kraft och energi.” 
 
”Gotland: Digidel frågan var för länsstyrelsen en ickefråga. Så här svarade man 
’Tyvärr finns det inga möjligheter att stödja era ambitioner med medel från 
Landsbygdsprogrammet utifrån de regler och prioriteringar som finns inom 
det. IT ansvarig i Region Gotland svarar: "har tittat på projektet i förhållande till 
riktlinjer för regionala utvecklingsmedel. Projekt måste leda till någon form av 
utveckling inom något utvecklingsområde, tyvärr ryms inte generell utbildning 
inom något utvecklingsområde varför det är svårt att finansiera ett sådant 
projekt.’ ” 
 
”Länsbibliotek Sörmland Fråga två: Dialog är påbörjad Fråga 4: Grov 
uppskattning av mer aktivitet, utanför den som genomförts inom Våga Prova 
vår och höst i samarbete med LBF och studieförbund.” 
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”Länsbiblioteket Västernorrland Det är alltid svårt att pressa in beskrivningar i 
svarsalternativ. Vi har ett mycket gott samarbete med länsbildningsförbundet 
t.ex. och har samverkat kring studiedag och projektfunderingar, men vi har 
ingen överenskommelse. På länsstyrelsen är den person som har frågan på sitt 
bord föräldraledig och utan ersättare…” 
 
”Västra Götaland: Visst mörkertal finns dock. Enstaka kommuner som är med i 
vårt regionala projekt har (av olika skäl) inte kommit igång med så mycket 
aktiviteter som de tänkt från början. å andra sidan har flera av de kommuner 
som valt att inte vara med i praktiken verksamhet av denna karaktär.” 
 
”Norrbottens länsbibliotek. Vi håller på att slå samman alla 14 folkbibliotek 
med gemensamt biblioteksdatasystem, portal, transporter, regler och avgifter 
osv. Det har varit i fokus under 2012 och har med säkerhet bidragit till att 
Digidel inte prioriterats i kommunerna.” 
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En	digital	agenda	för	Sverige	och	dess	arbetsform	
 
Sammanställningen  är baserad på information från regeringens webb samt på 
underlag från Digidels kansli. 
 
I mars 2010 inrättade regeringen Digitaliseringsrådet. Gruppen fungerar som 
rådgivande i frågor som gäller digitaliseringen av Sverige. Förutom sin 
rådgivande funktion är Digitaliseringsrådet också ett forum för strategisk 
diskussion mellan regeringen och företrädare för olika samhällsområden, såväl 
privata som offentliga. Gruppen var involverade i utformningen av den 
nationella it‐strategin, den digitala agendan för Sverige. Digitaliseringsrådet 
består av 26 externa ledamöter och leds av statsrådet Anna‐Karin Hatt.  
 
I oktober 2011 lanserade regeringen en bred och sammanhållande it‐politisk 
strategi: IT i människans tjänst ‐ en digital agenda för Sverige. Digitaliserings‐
kommissionen inrättades som en pusselbit för att genomföra Den digitala 
agendan för Sverige så att målet uppnås. Ordförande är Jan Gulliksen, 
professor inom människa‐datorinteraktion vid KTH. I Digitaliserings‐
kommissionens uppdrag ingår att analysera hur utvecklingen fortlöper inom 
den digitala agendans strategiska områden. Dessutom ska kommissionen 
komma med förslag på åtgärder som bidrar till att nå målet, samt synliggöra 
nyttan av digitaliseringen och användningen av it i samhället, inte minst genom 
att visa på goda exempel. Digitaliseringskommissionen nu har ett kansli på 
plats som leds av Loth Hammar. Kansliets uppgift är att följa upp den digitala 
agendan för Sverige samt att årligen presentera en SOU för regeringen.  
 
Digitaliseringskommissionen ska bli en mötesplats för dialog och samverkan 
mellan myndigheter, organisationer och företag. Referensgrupper för olika 
sakfrågor ska inrättas och kommissionen ska ha kontakt med signatärerna (där 
SLB är en) av den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast 
december 2015. 
 
Center för eSamhället (CeSam) är ett programkontor inom SKL som syftar till 
innovation och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT. Arbetet drivs i nära 
samarbete med SKL:s övriga verksamhetsdelar inom följande program‐
områden: eHälsa, skola, näringsliv och arbete, samhällsbyggnad, trafik och 
miljö, kultur, fritid och besöksnäring, demokrati och delaktighet samt 
stödfunktioner. SKL är partner i Digidel och medverkar i juryn för Digidel‐
utmaningen. SKL har också varit medarrangör under Digideldagen (dag 1 av 
Internetdagarna) den 22 oktober. 
 
E‐delegationen jobbar uteslutande med e‐förvaltning och har arbetat i 
kommittéform sedan 2009. Delegationen ska stärka utvecklingen av e‐
förvaltningen och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande 
samordning. I delegationen finns 16 myndigheters generaldirektörer samt SKL. 
Det finns ett kansli som rapporterar till en grupp av statssekreterare från olika 
departement. E‐delegationen arbetar med myndighetsgemensam mjuk 
infrastruktur och hjälper de fyra ”utvecklingsmyndigheterna” ur ett 
koncernperspektiv. Utvecklingsmyndigheterna är 
‐ Bolagsverket (företag och företagande) 
‐ Lantmäteriet (geografisk information och fastighetsinformation) 
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‐ Skatteverket (privatpersoner) 
‐ Transportstyrelsen (fordon och förare) 
En gemensam e‐förvaltningsstrategi ska arbetas fram. E‐delegationen och SKL 
har samma grund för detta: enklare, öppnare, effektivare 
Gemensamma tjänster ska byggas för alla medborgare, nationella Mina sidor, 
som ska underlätta kommunikationen mellan medborgare och myndigheter. 
Tjänsten Mina meddelanden (utvecklas av Skatteverket), blir start, följd av 
Mina ärenden och Mina fullmakter. Lanseringen av dessa tjänster behöver 
följas av en utbildningsinsats. E‐delegationen ska årligen lämna delrapporter 
med underlag och förslag till regeringen. En slutrapport ska lämnas senast den 
31 december 2014. 
 
Användningsforum ska arbeta med hur användbarhet och tillgängligheten till IT 
kan öka och följas upp. Forumet ska peka ut utvecklings‐ och förbättrings‐
processer som har ett användarperspektiv och där användartester finns med i 
processen. Deras arbete ska komplettera det övriga it‐politiska arbetet som 
pågår, inom e‐förvaltning, nationell e‐hälsa och funktionshinderspolitiken. 
Målet är att tekniken ska vara lätt och säker för alla. Forumet ska möjliggöra 
dialog mellan det allmänna, branschexperter, forskare och representanter för 
olika slutanvändare. Ordförande är Peter Krantz, oberoende konsult. Ansvarig 
myndighet är Handisam. 
 
Post‐ och telestyrelsen, PTS arbetar sedan tidigare bland annat med 
bredbandsstrategifrågor. Här finns också Bredbandsforum. Regeringen ger 
utifrån den digitala agendan PTS i uppdrag att på olika sätt utreda behov av 
insatser för att öka innanförskapet och möjligheter att stödja sådana insatser. 
 

Bibliotekens	kontakter	
 
Den samlade biblioteksverksamheten har inte formellt representantskap i 
något av dessa nationella forum. Det försvårar möjligheten att strategiskt och 
generellt stärka de lokala bibliotekens ställning som aktörer i frågor om 
digitalisering och digital delaktighet. Biblioteken och biblioteks‐ och 
informationsvetenskapen kan bidra med både praktisk erfarenhet och 
forskning som skulle kunna ge högre kvalitet i arbetet med e‐tjänsteutveckling 
även på myndighetsnivå. Biblioteken som infrastruktur både fysiskt och digitalt 
kan ha stor betydelse i utformning, utveckling och genomförande av utbildning 
för de nationella e‐tjänsterna Mina sidor. Men representationen saknas och 
dialogen med dessa myndigheter och forum är för biblioteken nu beroende av 
direkta personliga kontakter genom kampanjen, vilket inte bygger 
långsiktighet. Formella kontakter eller representantskap från 
biblioteksverksamheterna skulle i nuläget behövas med 
   

 SKL/CeSam – för att stärka de lokala bibliotekens roll i e‐samhället och 
få hjälp med dialogen med kommunledningarna 

 E‐delegationen för att tydliggöra KBs och bibliotekens funktion för 
digitalisering och bidra med kunskap, erfarenhet och forskning. 

 Digitaliseringskommissionen för dialog och samverkan mellan 
myndigheter, organisationer och företag i utveckling av övergripande 
e‐infrastruktur för medborgare 
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Styrgruppen för läns‐ och regionbiblioteken har i en skrivelse till 
Användningsforum (bilaga) erbjudit kunskap och forskning från biblioteken. 
Läns‐ och regionbiblioteken har i många fall inlett samarbete med länsstyrelse 
eller motsvarande för att finnas med och stärka bibliotekens arbete regionalt. 
 
Samordnaren för läns‐ och regionbiblioteken i Digidel har deltagit i möten och 
seminarier med Näringsdepartementet, SKL/CeSam, E‐delegationen, PTS och 
Digitaliseringskommissionen. Vid samtliga tillfällen har dessa organisationer 
uttryckt stort intresse för fortsatt kontakt och för vidare samtal om den 
funktion bibliotek kan ha för digital delaktighet och människors möjlighet att 
kunna använda Internet, e‐tjänster och söktjänster. Under årets Internetdagar 
diskuterades strategier för e‐samhället vid ett seminarium där Digitaliserings‐
kommissionens ordförande och kanslichef samt representanter från E‐delega‐
tionen satt i panel. Samtliga lyfte biblioteken som bärare av information och 
kunskaper för medborgare.  
 
Digital champion är ett EU‐initiativ där EU‐kommissionen uppmanar alla 
medlemsstater att utse en Digital champion som aktivt ska arbeta för en ökad 
digitalisering i samhället. Sveriges regering har utsett ordförande i 
Digitaliseringskommissionen, Jan Gulliksen, till Digital Champion 
http://www.regeringen.se/sb/d/16423/a/198448.  
Inom EU bildar de utsedda ett nätverk  
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.group
Detail&groupID=2796 .  
Enligt uppgift är till exempel Rumäniens Digital Champion en företrädare för 
biblioteksverksamheten och nätverket har därför redan haft anledning att tala 
om bibliotekens roll och funktion som infrastruktur för bland annat digital 
delaktighet och digitalisering.   
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Press	och	kommunikation		
 
Via MyNewsdesk kan man följa Digidels pressaktiviteter 
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/digidel2013  
 
SKL skrev på sin nyhetssida i mars, när de blev partner i Digidel  
http://www.skl.se/press/nyheter_2/skl‐i‐kampanj‐for‐okad‐digital‐delaktighet  
 
Fyra debattartiklar har skrivits och publicerats (bilagor): 
‐ Vi befinner oss i halvlek (för lokalpress, publicerades bl a i Norran, oktober) 
‐ Nu utmanar vi hela Sverige (Dagens samhälle, oktober ) 
‐ Internet som samhällskitt (SvD, maj)  
‐ Debatt digital delaktighet (Dagens samhälle, april) 
 
Get online Week och skl:s inträde i Digidelkampanjen var under våren de två 
händelser som gav de mest lästa pressmeddelandena på MyNewsdesk. Enbart 
nyheten om skl genererar 3 000 läsningar. För perioden januari‐mars räknade 
.SE i analys 173 pressklipp för Digidel, samtliga positiva eller neutrala. Jämfört 
med 2011 kan man också se att texterna speglar en ökad kännedom om 
Digidel och att perspektiven och landspridningen kring digital delaktighet 
breddas (.SE Pressanalys januari‐mars 2012). 
 
 
 
 
 

 


